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Bij opening academisch jaar

Opening academisch jaar 2008/2009

Rector benadrukt
belang BSA
Het College van Bestuur gaat
door met zijn pogingen om het
bindend studieadvies (BSA) per
september 2009 ingevoerd te
krijgen. Rector magnificus Hans
van Duijn deelde dat maandag 1
september mee bij de opening
van het Academisch Jaar. Voor
ambitieuze en talentvolle
bachelorstudenten wordt
volgend studiejaar het zogeheten Star Program ingevoerd.
Het per september
2009 kunnen invoeren van het
bindend studieadvies heeft voor
het College van
Bestuur hoge prioriteit. Dat mag
blijken uit het feit
dat het prominent
aan de orde werd
gesteld door Van Duijn in zijn
openingsrede. Eind juni onthield
de universiteitsraad zijn instemming aan de invoering van het
BSA. Van Duijn benadrukte in
zijn speech dat alle faculteitsbesturen en opleidingsdirecteuren achter de beslissing van
het CvB staan. Volgens Van Duijn
is een BSA noodzakelijk om
studenten zo snel mogelijk op de
juiste plek te krijgen. Hij ziet het
vooral als een sociale maatregel.
“Want studenten die het hier niet
redden, zijn absoluut geen
domme mensen. Ze passen alleen
niet goed in ons systeem.”
De U-raad liet medio juli in een
schriftelijke motivering weten het
voorliggende
instemmingsverzoek onvoldoende onderbouwd en geconcretiseerd te
vinden.
U-raadsvoorzitter
Laurent Nelissen: “De U-raad wil
best praten over het BSA, maar er
op dit moment geen ‘blanco
cheque’ voor afgeven. Men wil pas
een beslissing nemen wanneer de
commissie die de implementatie
van het BSA gaat onderzoeken,
haar bevindingen kenbaar maakt.
En dat is pas in maart volgend jaar
het geval.” Volgens Nelissen
wordt verder sterk onderschat
welke hoeveelheid extra papierwerk en regeltjes de invoering van
het BSA met zich gaat meebrengen.
Het CvB zal de kwestie binnenkort voorleggen aan de landelijke
Geschillencommissie. Daarvoor
legt men op dit moment de laatste
hand aan de pleitnota. Het is nog
onbekend wanneer het CvB en de
U-raad gehoord gaan worden door

de commissie. Naar verwachting
ligt er over drie à vier maanden
een uitspraak.

Star Program
Van Duijn besteedde ook
aandacht aan een programma dat
de TU/e volgend studiejaar gaat
invoeren voor haar beste bachelorstudenten: het Star Program.
Studenten die dit programma
gaan volgen -Van Duijn denkt
daarbij aan zo’n tien procent van
het totaalkrijgen
extra
colleges en
speciale
eindprojecten,
die hen uitgebreider
kennis
laten
maken met de fundamenten van
hun vak. “Deze studenten gaan
meer de diepte in en scherpen
zodoende hun geest aan fundamentele vragen”, aldus Van
Duijn. Als voorbeeld noemde hij
een college Algemene Relativiteitstheorie. Ook kunnen deze
studenten een verdiepende minor
volgen aan partneruniversiteiten
in München en Denemarken.
KPN-topman Ad Scheepbouwer,
die na Van Duijn een rede
uitsprak, kan dit soort initiatieven
wel waarderen. “Er bestaat een
moeizame verhouding tussen
Nederland en het streven naar
excellentie. Je wordt al snel gezien
als een uitslover. Aan de universiteiten en hogescholen mag het
gelukkig weer”, aldus Scheepbouwer.

Beste masterdocent: dr. Alessandro Nuvolari.

ID-Student Frank Elbers werd uitgerepen tot Student van het
jaar.

Beste bachelordocent: dr.ir. Ron Peerlings

Prijzen
Ook werden dit jaar weer prijzen
uitgereikt voor de beste bacheloren masterdocent. Die laatste prijs
viel toe aan de Italiaanse universitair hoofddocent Alessandro
Nuvolari van de faculteit Technologie Management. Als beste
bachelordocent
kwam
Ron
Peerlings van de faculteit Werktuigbouwkunde uit de bus. De
Federatie Studentenverenigingen
Eindhoven riep Frank Elbers uit
tot Student van het jaar. Elbers,
vijfdejaars Industrial Design, was
onder meer bestuurslid bij studievereniging Lucid en volleybalvereniging Hajraa. Hij beheert
een eigen webhosting bedrijf en is
momenteel programmamaker bij
Studium Generale./

.

Artieste Annet Dellegno zweefde door het Auditorium in een zilveren bol.

Foto’s: Bart van Overbeeke
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Ernst Herbschleb
“Ik wil graag anders zijn dan anderen”
Norbine Schalij
Foto: Rien Meulman
Ernst Herbschleb heeft een wel
heel bijzondere prestatie
geleverd. De TU/e-student
ontving op dinsdag 26
augustus zijn Elektrotechniekdiploma met een tien voor zijn
afstudeerwerk. Dat was nog
niet alles: hij kreeg dezelfde
dag ook zijn bul van Wiskunde
& Informatica waarop ook een
tien voor afstuderen prijkt.
“Het was dinsdag een heel
aparte dag. Op de uitnodiging
stond dat je passende kleding
moest dragen en daar heb ik me
aan gehouden met m’n felgekleurd mouwloos shirt.
Volgens mij straalt het vrolijkheid uit en ik wil laten zien dat
ik blij ben met mijn diploma’s.
Nooit zul je mij in een zwart pak
aantreffen ‘omdat dat zo hoort’.
Het was mijn feestje en dan voel
ik me vrij om aan te trekken
waarin ik me prettig voel.

Mijn afstudeerhoogleraar Peter
de With had bij de uitreiking van
het diploma een leuke speech
voor me. Hij vergeleek me met
een koninginnenpage. Daar
bedoelde hij mee dat er een
heleboel mooie vlinders op de
wereld zijn, maar dat deze eruit
springt met onder andere zijn
opvallende kleur. Het klopt, ik
wil ook graag anders zijn dan
anderen. Ik sla geen wegen in
die anderen al ingeslagen zijn.
Ik zoek mijn eigen weg.
Dus toen veel Leeuwardense
schoolgenoten in Groningen
gingen studeren, trok ik naar
Eindhoven voor Elektrotechniek.
De TU/e stond goed aangeschreven, de sfeer in de stad stond me
wel aan. Bovendien was het
vooral ver weg van Friesland en
nieuw voor me.
De vrijheid die je als student ten
deel valt, was wel even wennen.
Ik weet nog goed dat ik na de
eerste collegedag dacht: “Ja, en
nu?”. Op het gymnasium
eindigde een les altijd met

huiswerk, maar aan de TU/e
moest ik blijkbaar zelf beslissen
wat ik ging doen. Uiteindelijk
vond ik daar mijn weg wel in. Ik
merkte dat mijn tentamens
feilloos gingen wanneer ik
alleen de colleges volgde. En
eigenlijk gingen ze ook feilloos
wanneer ik de colleges niet
allemaal volgde.
Toen ik met mijn master voor
Elektrotechniek begon, in september 2006, bedacht ik dat ik
alle vier de afstudeerrichtingen
wel kon gaan doen. Verveling lag
namelijk op de loer en ik kon
meer dan ik deed, wat studie
betreft. Het leek een goed idee
totdat bleek dat ik er geen vier
diploma’s voor zou krijgen.
Daarop besloot ik me ook in te
schrijven bij de master
Embedded Systems van
Wiskunde & Informatica. En nu
heb ik twee diploma’s.
Er zijn natuurlijk meer manieren om verveling te bestrijden.
Ik sport veel en probeer steeds
nieuwe disciplines. Voetbal,
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zwemmen, badminton, tennis,
kaatsen, noem het maar op.
Basketbal is eigenlijk de enige
sport die ik heb gedaan waarin ik
geen prijzen heb gewonnen.
Misschien vind ik het daarom
wel zo leuk.
De komende maand ben ik nog
bezig met het afwerken van de
aanvraag van een octrooi op het
compleet nieuwe algoritme dat
ik ontwikkelde tijdens mijn
afstuderen op ‘Real-time detection and recognition of traffic
signs’. Daarna ga ik twee
maanden rondtrekken in
Australië met mijn broer. We
huren er een auto om van
Sydney naar Perth te gaan. Het
is daar dan lente, geweldig vind
ik dat.
Als ik terugkom in de winter van
Nederland, ga ik promoveren in
de Elektrotechniek. Ik begin aan
de TU/e en de bedoeling is dat ik
na een half jaar naar Los
Angeles ga. Ik maak me niet
druk om zaken als het vinden
van woonruimte of contact

krijgen met de professor daar.
Dat komt vanzelf goed. Eigenlijk
zit het me met dat soort dingen
nooit tegen. Toen ik vier
maanden stage liep in Ankara
had ik binnen een maand alles
geregeld. Als je maar weet wat je
wilt en als mensen meewerken,
krijg je dingen snel voor elkaar.
Het helpt om positief te denken
en zelfverzekerd aan de slag te
gaan.
Het lijkt me wel wat om na mijn
promotie een eigen bedrijf te
starten. Wie weet heb ik over een
paar jaar een goed en uitvoerbaar idee. Ik zal kijken waar dan
de kansen liggen. Wel typisch;
als klein jongetje heb ik ooit
voor drie zegeltjes van Venzhagelslag visitekaartjes
gekregen. Daarop kwam naast je
naam ook je gewenste beroep.
Het werd ‘Ernst Herbschleb:
uitvinder’.”/

.

De week van/Wim
Wim Timmermans is centraal
roostercoördinator van de TU/e.

ingeschat. Is er nog een benedenzaal vrij?
Jawel, ze kunnen vandaag naar zaal 2.

Maandag: Een aantal maanden voordat we
met z’n allen op vakantie gaan, wordt bij
de faculteiten een begin gemaakt met de
voorbereiding voor het collegerooster van
het nieuwe studiejaar. Als dat allemaal
klopt, komt mijn bijdrage aan het geheel:
het inroosteren van het onderwijs in zalen.
Daarbij houd ik rekening met blokken,
dagen, uren, aantallen studenten,
incidentele reserveringen, zaaltechniek,
videocollege, notebookvakken, capaciteit
van de zalen en logistiek. De praktijk zal
uitwijzen of het een goed rooster is.

Dinsdag: Een mail van een docent die toch
duidelijk om een notebookzaal heeft
gevraagd. Gekeken wordt of een ander vak
in een notebookzaal deze faciliteit niet
nodig heeft. Contact opgenomen met de
betreffende docent en een zaalwisseling
tot stand gebracht.

Er komt een melding uit collegezaal 15.
Daar hangen ze met de benen buiten. Er
zijn 125 studenten en er zijn maar 85 zitplaatsen. Studenten staan achterin de zaal
en nog een aantal op de gang. Er zitten
drie groepen van verschillende opleidingen bij elkaar en de bezetting is verkeerd

Donderdag: Verzoek om een instructie toe
te voegen in het wiskunderooster. Het
betreft het derde en vierde uur op donderdag. Alles zit vol. Er is werkelijk geen zaal
meer vrij. Kan het eventueel naar het
eerste en tweede uur worden verschoven?
Dat blijkt niet te kunnen. Dit raakt meteen
één van de kernproblemen van het roostermaken. We willen laat beginnen en vroeg
stoppen. De uren drie tot en met zes zitten
bomvol en op een en twee of zeven en acht
zijn veel zalen beschikbaar. De instructie
gaat uiteindelijk naar een andere dag.

Vrijdag:
Vandaag de
laatste dag.
Alles zit
zo’n
beetje
op z’n
plaats en
dat is
bepalend
voor de rest
van het
semester. Ik ga wat
eerder naar huis, want morgenvroeg
vertrek ik met mijn jongste zoon voor een
vakantie naar New York. Mijn vrouw gaat
niet mee, want zij houdt niet van lange
vluchten. Dit wordt een heel andere
vakantie dan anders. Als ik terug ben,
volgen mijn laatste zeven maanden aan de
TU/e. Dan volgt een extra lange bijzondere
vakantie (hoop ik).
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Vertrouwenscommissie:
‘Promotiereglement
geschonden in kwestie
Cabbolet’
De Vertrouwenscommissie
Wetenschappelijke Integriteit
van de TU/e zou geconcludeerd
hebben dat zowel het eigen
promotiereglement van de
TU/e als de Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening (NGW) is geschonden bij het annuleren van de
promotie van Marcoen
Cabbolet in januari van dit jaar.
Diens proefschrift zou onvoldoende kwaliteit bezitten,
maar was wel al goedgekeurd.
De TU/e wenst niet te reageren
op het vertrouwelijke advies.
In een persbericht dat vorige
week verspreid werd door
freelance
journalist
Peter
Borgers, staan deels de conclusies
te
lezen
die
de
Vertrouwenscommissie op vrijdag 22 augustus zou hebben uitgebracht aan het College van
Bestuur, aan klager Marcoen
Cabbolet en aan de beklaagden.
Het College voor Promoties,
waarin de decanen en de rector
zitting hebben, zou zijn veroordeeld voor schending van de
wetenschappelijke integriteit ‘in
die zin dat hun handelen, voor
zover dit betrekking heeft op het
naleven van de procedures van
het promotiereglement en het
toepassen van het beginsel van
hoor en wederhoor, in strijd is
met de zorgvuldigheid die geëist
wordt door de NGW’. Ook twee
wetenschappelijke medewerkers
van de TU/e, Fred Lambert en
Reinier Post, zouden veroordeeld
zijn door de commissie, omdat ze
met uitlatingen op Wikipedia ‘de
grenzen hebben overschreden
van
gewenst
professioneel
wetenschappelijk
gedrag’.
Lambert, in dienst bij de faculteit
Technologie Management, zegt
alleen objectief verifieerbare
stukken die betrekking hadden
op Cabbolet op Wikipedia
geplaatst te hebben. Lambert: “In
wezen ben ik helemaal niet geïn-

Europese onderzoeksbeurs van 2,4
miljoen euro voor faculteit Bouwkunde

teresseerd in de persoon
Cabbolet, maar ik vond het
bijvoorbeeld ook vreemd dat hij
nog helemaal geen wetenschappelijke publicaties op zijn naam
had staan. Ik vond het wel iets
lijken op de Buck-affaire.” Post,
werkzaam bij de faculteit
Wiskunde & Informatica, zegt
destijds wat toegevoegd te
hebben aan een stuk dat Lambert
op Wikipedia had geplaatst. “Dat
was wel wat ongenuanceerd,
maar wel iets waar ik nog steeds
achter sta”, zegt Post. “Ik vind
overigens niet dat je Wikipedia
moet beschouwen als een wetenschappelijke publicatie, terwijl in
mijn ogen een schending van het
NGW daarop betrekking moet
hebben. Ik ben verder een volledige buitenstaander in de
kwestie en heb het geschreven op
persoonlijke titel.” Wat de consequenties kunnen zijn van de
veroordeling is Post op dit
moment niet duidelijk.

De hoogleraar wordt gevraagd de
provincie te adviseren en inzichten en aanbevelingen te
geven. Daarnaast heeft de provincie het initiatief genomen om
samen met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen, een visie op
te stellen over hoe Brabant moet
omgaan met de toenemende
stroom van goederenvervoer. Dit
resulteert in een gezamenlijke
uitvoeringsagenda. De hoogleraar moet de samenwerking
tussen de projectpartners die
hierbij betrokken zijn, aanjagen.
De instelling van de leerstoel kan

De TU/e reageert niet op de
inhoud van het advies van de
Vertrouwenscommissie, omdat
men het als vertrouwelijk
beschouwt en omdat de klachtprocedure nog loopt. Inmiddels
heeft het College van Bestuur op
grond van het advies een aanvankelijk oordeel uitgebracht en
bekend gemaakt aan de klager en
beklaagden. Ook dit oordeel is
vertrouwelijk. Alle betrokkenen
hebben nu zes weken de tijd om
het Landelijk Orgaan voor
Wetenschappelijk
Integriteit
(LOWI) te verzoeken advies uit te
brengen over het aanvankelijk
oordeel van het CvB.
Marcoen Cabbolet was niet
bereikbaar voor commentaar./

.

In het septembernummer van
Natuurwetenschap & Techniek heeft
Cabbolet op uitnodiging van de redactie
een populaire weergave van zijn
Elementaire Procestheorie geschreven.

dan ook rekenen op steun van de
EVO (Eigen Verladers Organisatie) en TLN (Transport en
Logistiek Nederland). De markt
heeft dringend behoefte aan afstemming en samenwerking met
kennisinstellingen, zodat er
onder meer een betere aansluiting komt tussen opleidingen en
(arbeids)markt.
De TU/e is de meest logische plek
om de leerstoel onder te brengen,
gelet op het studiepakket. De
leerstoel wordt gekoppeld aan de
faculteit Technologie Management, capaciteitsgroep Operations, Planning, Accounting and
Control (OPAC).
De sollicitatietermijn is gesloten
op 31 augustus. Zodra de keuze
voor de hoogleraar is gemaakt,
kan gestart worden met de
werving van de promovendus. In
overleg met de hoogleraar zal het
promotieonderwerp
worden
vastgesteld./

.

Timmermans was aangenaam
verrast door de subsidietoekenning. “Het ging om een
nieuwe subsidievorm. Ik wist dat
we aan de minimale criteria
voldeden. Maar ons vakgebied
valt tussen ‘engineering’ en
‘social science’. De kans is groot
dat het vanuit beide hoeken als
een randgebied wordt gezien.
Het was dus moeilijk in te
schatten hoe onze kansen lagen.”
De TU/e-onderzoeksgroep krijgt
de subsidie voor de ontwikkeling
van zogeheten ‘dynamische activity-based models of transport
demand’. Dit zijn modellen,
computersystemen en tools ter
ondersteuning van stadsontwikkeling. De nadruk ligt op het
simuleren en voorspellen van de

gevolgen van nieuwe plannen
voor een gebouwde omgeving.
En te ontdekken hoe deze omgeving zal gaan draaien.
“Het gedrag van mensen in de
omgeving bepaalt het functioneren van winkelcentra, verkeersstromen, comfort, energiegebruik en emissies. De
modellen proberen dit zo goed
mogelijk te simuleren, zodat je
betere beslissingen kunt nemen.
Of dat in ieder geval beslissingen
genomen worden op grond van
zo betrouwbaar mogelijke informatie”, aldus de hoogleraar.
Volgens hem schiet de bestaande
generatie van modellen te kort.
“Ze gaan uit van een gemiddelde.
Hierdoor bieden deze modellen
weinig inzicht in allerlei secundaire effecten en verstoringen
van evenwicht. Beleidsaanbevelingen kunnen daarmee fundamenteel fout zijn.”
Timmermans verwacht bewijs te
vinden dat secundaire effecten,
complexe afhankelijkheden in
ruimte en tijd erg belangrijk zijn.
Hij denkt manieren te kunnen

vinden om dergelijke processen
beter te simuleren.
Volgens hem zal het onderzoek
bijdragen aan een gebouwde omgeving van een betere kwaliteit.
Maatschappelijke
problemen
zoals leegstand en congestie
kunnen beter worden bestreden.
En de economische en duurzame
ontwikkeling van steden zullen
soepeler verlopen.
Timmermans’ onderzoeksprogramma draagt de titel ‘Design
and Decision Support Systems in
Architecture
and
Urban
Planning’. Het is, tot nu toe, een
samenwerking tussen de Urban
Planning Group en de Design
Systems Group. Momenteel
loopt een discussie over uitbreiding met andere leerstoelen.
De alfa- en gammabeurzen van
maximaal 2,5 miljoen euro
worden voor het eerst uitgereikt.
De ‘advanced grants’ zijn
bedoeld voor gevestigde wetenschappers om te komen tot innovaties. In totaal werden 44 van
ruim 400 Europese aanvragen
gehonoreerd./

.

Nieuw lid College van Bestuur

Aanvankelijk oordeel

TU/e krijgt leerstoel
goederenvervoer
Er komt een leerstoel
goederenvervoer aan de TU/e.
De provincie Noord-Brabant
subsidieert de leerstoel met
386.000 euro. De TU/e kan
hiermee voor vier jaar een
deeltijd hoogleraar (0,2 ft) en
een fulltime promovendus
aanstellen.

Prof.dr. Harry Timmermans van
de faculteit Bouwkunde krijgt
van de European Research
Council (ERC) een subsidie van
2,4 miljoen euro. De hoogleraar
en zijn onderzoeksgroep
boekten succes met onderzoek
naar stadsontwikkeling.

Mr. Jo van Ham treedt per 1 oktober toe tot het
College van Bestuur van de TU/e. Van Ham (55) is
nu nog plaatsvervangend directeur-generaal Hoger
Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid
en Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). Van Ham is
benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt
prof.dr. Paul Verhaegen op, die per 1 oktober 2007

zijn functie moest neerleggen vanwege een
ernstige ziekte en op 4 mei van dit jaar is
overleden. Van Ham studeerde Rechtsgeleerdheid/Nederlands Recht aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen begon
hij in 1978, als medewerker arbeidsvoorwaarden,
een lange carrière bij het Ministerie van OCW in
Den Haag.

Ach en Wee
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Nieuw natuurkundelab in cyclotrongebouw
Het nieuwe laboratorium
van de onderzoeksgroep
Coherence and Quantum
Technology (CQT) in het
cyclotrongebouw is op
vrijdag 29 augustus officieel geopend. De
opening vormde de afsluiting van de samenvoeging van de voormalige groepen van
prof.dr Marnix van der
Wiel (versnellerfysica,
FTV) en prof.dr. Herman
Beijerinck (atoomfysica
en quantumelektronica,
AQT) tot een nieuwe
groep onder leiding van
prof.dr. Ton van Leeuwen.
De groep CQT wordt
binnenkort in z’n geheel
gevestigd in het cyclotrongebouw. De experimentele
opstellingen van FTV

bevinden zich al in dat
gebouw. De vier experimenten van AQT worden
momenteel van N-laag
naar het nieuwe lab overgebracht.
Volgens dr.ir. Jom Luiten,
die op de bijeenkomst een
overzicht gaf van de experimenten van CQT, profiteren de onderzoekers in
het lab van de zeer zware,
trillingsvrije vloer en een
nieuw aangelegde luchtbehandelinginstallatie.
“De experimenten hebben
gemeen dat ze gebruikmaken van lasers, en daarvoor is vooral de temperatuurstabilisatie van groot
belang”, zegt hij. Volgens
hem gaat de groep zich
vooral richten op bundels
van atomen, ionen en elektronen met grote dicht-

UT Nieuws - Universiteit Twente

Hoogleraren op segway

Prof.dr.ir. Klaas Kopinga tijdens de opening van het lab.
Foto: Rien Meulman

heden en kleine energiespreiding, een thema dat
de twee groepen bij elkaar
heeft gebracht. “Het zijn
relatief kleine, compacte
experimenten, waarmee we

vlugger resultaten kunnen
behalen dan met de grote
deeltjesversnellers die FTV
vroeger gebruikte.”/

.

Elektro levert vierduizendste ingenieur af
Wenji Zhou (23) had
dinsdag 26 augustus de
eer om diploma nummer
vierduizend bij Elektrotechniek te mogen ontvangen. De Chinees
kreeg het felbegeerde
papiertje die dag met 38
anderen in de Blauwe
Zaal in het Auditorium.
“I’m delighted”, zei de
blij verraste afstudeerder.
Zhou kreeg een certificaat
en pennenset met daarop
de vermelding dat hij de
vierduizendste
afgestudeerde is. De andere afstudeerders ontvingen voor de
gelegenheid een ‘blanco’

Wenji Zhou ontving het vierduizendste Elektro-diploma uit handen
van zijn begeleider prof.dr.ir. Jean-Paul Linnartz. Foto: Bart van
Overbeeke

pennenset. Het laatste duizendtal bij Elektrotechniek

dateert van oktober 1994.
Het eerste diploma werd in

Elf hoogleraren van de Twentse faculteit EWI stapten
tijdens de opening van het academische jaar op een
segway. Zo’n elektronische tweewieler waar je al staande
op balanceert en tegelijkertijd mee rijdt. Snorrend
stuurden de professoren naar de Oude Markt in Enschede
om daar de opleiding Elektrotechniek te promoten.
Hoogleraar Job van Amerongen: “Uit een imago-onderzoek
onder scholieren bleek dat de leuke, hippe dingen zoals
iPods en TomToms niet worden geassocieerd met elektro techniek. Een stopcontact wel. Dat moet anders. Een
segway is een voorbeeld van een ‘leuk ding’. Als je er
eentje ziet rijden, denk je toch ‘wauw!’ En juist in zo’n
apparaat komt alle elektrotechniek samen.” De opleiding
Elektrotechniek in Twente kreeg dit jaar 31 aanmeldingen,
tegen 26 eerstejaars in 2007. Overigens, deze aanmel dingen waren al binnen voordat de hoogleraren met hun
segway op pad gingen. Pas het volgende collegejaar zal
blijken hoe aanstekelijk hun actie was.

Delta - Technische Universiteit Delft

juli 1962 uitgereikt. “Het
vierduizendste
diploma
was weer een mijlpaal voor
onze faculteit. We hebben
hier toch veertien jaar over
gedaan”, aldus ir. Rein van
Asten, beleidsmedewerker
onderwijs bij Elektro. Hij
meent dat het geen toeval is
dat een Chinees nummer
vierduizend
is.
“We
hebben sinds een paar jaar
het beleid om Chinezen
aan te trekken en dat werpt
zijn vruchten af. Ze zijn
kwalitatief goed. Van de 25
nieuwe buitenlandse studenten, komt ook dit jaar
een
groot
deel
uit
China.”/

.

Waterstofkarts met droogijs
Winst voor het Delfts team in de Formula Zero, zo meldt
Delta met enige trots. De eerste kartrace op waterstof ter
wereld in Rotterdam bracht twee weken geleden zes
studententeams uit Groot-Brittannië, Spanje, België, de
Verenigde Staten en Delft op de been. Maar spectaculair
werd het niet echt. Door hevige regenval op vrijdag werd
de wedstrijd afgeblazen. Veel te link met die onvoor spelbare waterstof. Dus bleven voor ieder team een paar
testrondes over. Op zaterdag bleek het Spaanse team erg
snel. Maar coureur Martin Buitelaar van het Delfts team
reed uiteindelijk de snelste tijd. Ondanks dat hij een tijdje
stil stond op het circuit. “We hadden nog niet zoveel
gereden als vorig weekeinde en de koeling kon dat niet
aan. We hebben het nog kunnen oplossen met droogijs uit
de viswinkel. Dat koelt, maar er komt geen vloeistof vrij
als het verdampt.” Behalve dat droogijs niet voldoende
werkt, verdampt het direct in CO2. En dat is nu net niet de
bedoeling van de Formula Zero, die naast een glaasje
schoon water ‘zero’ wil uitstoten.

Univers - Universiteit van Tilburg

(Advertenties)

Nieuwe slagzin niet bekend

Vrijdag 26 september start in Utrecht
de nieuwe 3-jarige homeopathie opleiding voor
artsen, PACH (Post-Academisch Curriculum
Homeopathie), met een introductiedag voor
(huis)artsen en studenten geneeskunde.
Studenten kunnen deze dag met korting
volgen (€ 50 i.p.v. € 225 voor artsen).
www.homeopathiestichting.nl
info@homeopathiestichting.nl
020-6798586 (9-12 uur)

Bent u academisch geschoold en heeft u een vlotte pen?
Doe dan mee met de ABG

VN ESSAY PRIJS

Maak kans op:
• Publiciteit in de Academische Boekengids
• Uw essay in boekvorm uitgegeven door Amsterdam
University Press
• € 1000,Meer info op www.academischeboekengids.nl
Uw inzendingen naar abg@aup.nl

Wat is de nieuwe slagzin van de Universiteit van Tilburg?
Dat vroeg Univers in een kennisquiz tijdens de introduc tieweek aan de aankomende eerstejaars. Bijna de helft
dacht dat ‘exploring society’ het motto van de UvT zou
zijn. Een kwart hield het op ‘discovering society’. Slechts
eenvijfde van alle 124 ondervraagden wist het goede
antwoord te geven: ‘understanding society’.
Met de kennis over de stad Tilburg en de universiteit was
het beter gesteld. Tweederde wist dat de UvT 11.500
studenten herbergt en dat biologie niet bij het aanbod
hoort. Ook Ruud Vreeman werd door tachtig procent van
de ondervraagde eerstejaars herkend als burgemeester
van Tilburg. Toch dacht zo’n tien procent dat de ambts ketting om de nek hoort van Hein van Oorschot. En laat dat
nou toevallig de collegevoorzitter van de UvT zijn.

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam

Affaire Duyvendak
Politici met een activistisch verleden worden op de korrel
genomen. Na het vetrokken Kamerlid Wijnand Duyvendak,
liggen onder meer ook minister Jacqueline Cramer en Rita
Verdonk onder vuur. Cultuursocioloog prof.dr. Dick
Houtman van de Erasmus Universiteit vindt dat absurd. In
een vraaggesprek met EM laat hij dat weten ook. “Laten
we nu even wel zijn: als we iedereen die in de jaren
zeventig of tachtig een stoeptegel naar de Mobiele
Eenheid heeft gegooid, of die betrokken was bij de
studentenbeweging, bij de bezetting van het
Maagdenhuis, een steen door het raam heeft gegooid van
de Amerikaanse ambassade, als je al die mensen daar nu
de rekening voor gaat presenteren, dan zit de universiteit
met een personeelsprobleem. En de overheid ook.”
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TU/e zet wiskundecoryfee
De Bruijn in het zonnetje

Automotive Technology start
met dertien masterstudenten
De instroom van studenten bij
de verse masteropleiding
Automotive Technology
bestaat uit dertien personen
waaronder vijf internationale
studenten, drie hbo’ers en één
bachelor uit Delft.
De instroomcijfers vallen drs.
Anget Mestrom, coördinator van
de interfacultaire masteropleiding, niet tegen. “Tien tot twintig
studenten hadden we verwacht,
maar voor een eerste jaar is
dertien een mooie start. Zeker als
je bedenkt dat pas in februari de
opleiding op de website van de
TU/e stond en de beurzen voor 1

maart aangevraagd moesten
zijn.”
In die krappe tijd hebben toch
drie Turkse en een Chinese
student een beurs bemachtigd.
Het gaat om drie TU/e-beurzen
en een beurs van het bedrijf
Vredestein.
Een
Bulgaarse
student bekostigt zijn studie zelf.
De drie hbo-instromers van
Autotechniek en Elektrotechniek
hebben vorig collegejaar een
schakeljaar doorlopen waarna ze
de omzwaai naar Automotive
konden maken. Dit jaar starten
zes hbo-studenten met een schakeljaar. Dat past bij Mestroms
veronderstelling om in twee jaar

de instroom te kunnen verdubbelen.
De nieuwe masteropleiding
Automotive Technology duurt
twee jaar en heeft tot doel om
ingenieurs af te leveren die in
staat zijn om op systeemniveau
na te denken wat er allemaal
speelt in auto’s. Daarvoor moeten
studenten over de grenzen van
eigen discipline leren heen
kijken. Zeventien docenten van
de faculteiten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Scheikundige Technologie, Wiskunde
& Informatica, Technologie
Management en Industrial
Design, staan voor hen klaar./

.

Prof.dr. Dick de Bruijn. Archieffoto: Bart van Overbeeke

Prof.dr. Dick de Bruijn,
emeritus hoogleraar Wiskunde
aan de TU/e, is 9 juli 90 jaar
geworden. Ter ere hiervan is er
morgen, vrijdag 5 september,
een symposium in De Zwarte
Doos over de bijdragen van
De Bruijn aan de wiskunde en
informatica.

Eerste SG-lezing over het
maken van leven

De Bruijn was van 1960 tot 1984
hoogleraar wiskunde in Eindhoven. Daarvoor werkte hij in
Amsterdam. Een opmerkelijke
overstap, die zich laat verklaren
door de verwachting van De
Bruijn dat wiskunde een grote rol
in de industrie zou gaan spelen.
De wiskundecoryfee stelt het op
prijs dat er een symposium aan
zijn verjaardag wordt gewijd.
“Het is mooi dat ze dat doen.
Maar ik ben niet zo ijdel hoor, zo
verschrikkelijk bijzonder is mijn
verjaardag ook weer niet.”

Wat ziet hij zelf als zijn grootste
verdienste? “Ik heb ontzettend
veel verschillende dingen gedaan
in mijn leven. Het is opmerkelijk
dat ik na mijn zestigste ook nog
een hoop heb bereikt.” De Bruijn
is onder meer bekend geworden
van het Automath project. Hij
ontwikkelde een manier om een
computer wiskundige bewijzen
te laten controleren. Hij is
momenteel nog weinig met
wiskunde bezig. “Mijn gezondheid gaat wat achteruit. Het zal
vrijdag ook een best zware dag
worden”, zegt De Bruijn. /

.

Tijdens het symposium zijn er onder
meer sprekers van de Heriot-Watt
University in Edinburgh, van de
Universiteit van Amsterdam en van
Philips Research Labaratories. Het programma duurt van 13.30 tot 17.30 uur.
Het symposium is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

Foto: Bart van Overbeeke

Vlak voor aanvang van de eerste Studium Generalelezing van dit seizoen werden nog extra stoelen
bijgeplaatst, en zelfs de trappen van de Blauwe Zaal
waren goed gevuld. Universiteitshoogleraar prof.dr.
Bert Meijer trok woensdag 27 augustus veel bezoek
met de uitdagende getitelde lezing ‘Waarom we geen
leven kunnen maken’ -al is het ook mogelijk dat veel
van de aanwezige studenten waren gekomen voor de
studiepunten die de SG-lezingen tegenwoordig
opleveren.
Gelukkig was er ook voor de neutrale toeschouwer
veel te genieten bij de lezing van de hoogleraar
Organische Chemie. Aan de hand van talloze
prachtige illustraties -en een betoverende animatie film van Harvard University- vertelde hij over wat
leven is, en waarom we (nog) niet in staat zijn om het
te maken. Volgens Meijer is de cel -het eenvoudigste
leven- simpelweg te complex. Hij benadrukte dat de

wetenschap inmiddels aardig grip heeft op de bouw stenen van de cel: we kunnen bijna elk gewenst
molecuul maken. Ook weten we aardig raad met alles
wat zich afspeelt op het niveau boven de cel, zoals
blijkt uit de recente ontwikkelingen met stamcellen
en hieruit opgekweekt weefsel. Het moeilijke, zegt
Meijer, is de brug te slaan tussen deze twee vak gebieden. Het is nog lang niet zover dat we uit
moleculen een levende cel kunnen maken. Met een
verwijzing naar zijn publiek zei hij dat er jonge
mensen met een frisse blik nodig zijn om de mecha nismen van het leven echt te doorgronden, om deze
kennis uiteindelijk kunnen gebruiken voor allerlei
duurzame technologische ontwikkelingen.
Er wacht de studenten een schone taak.
Bekijk de animatie ‘The Inner Life of the Cell’ op
http://multimedia.mcb.harvard.edu/media.html.

Cyclotron kan tekort medische
radio-isotopen niet opvangen
AccTec bv, dat de deeltjesversnellerfaciliteiten op de
TU/e-campus beheert, kan niet
worden ingezet om een
dreigend tekort aan medische
radio-isotopen te voorkomen.
Dat komt doordat het cyclotron
een ander soort isotopen
maakt dan de reactor in Petten,
die de komende maand nog
gesloten blijft wegens een
storing.
Behalve de reactor in Petten, die
in september nog dicht blijft
wegens onverklaarbare bubbeltjes in het koelwater, liggen
momenteel ook de twee overige
Europese reactoren stil die neu-

tronrijke
isotopen
kunnen
maken, in België en Frankrijk.
De Europese vereniging voor
nucleaire geneeskunde Aipes
sloeg daarom vorige week alarm.
De reactor in Petten produceert
onder meer medische isotopen.
Die worden gebruikt voor diagnostiek,
bijvoorbeeld
door
middel van het maken van scans.
Ook worden de medische
isotopen gebruikt voor de behandeling van kankerpatiënten en
pijnbestrijding bij mensen met
bijvoorbeeld botkanker.

AccTec bv, een volle dochter van
de TU/e Holding. Dat zijn
volgens AccTec-directeur en
emeritus hoogleraar prof.dr.
Martien de Voigt echter kortlevende protonrijke isotopen, die
de neutronrijke isotopen uit de
reactors niet kunnen vervangen.
GE Healthcare, het bedrijf dat
met het cyclotron geproduceerde
isotopen verkoopt, bevestigt dat
het is gevraagd om bij te
springen, maar dit zal dus niet via
de vestiging in Eindhoven
gebeuren.

In het cyclotrongebouw op de
TU/e-campus worden radioisotopen geproduceerd door

Het tekort wordt nu deels opgevangen door reactoren in Canada
en Frankrijk./

.

Masterclass-dagen over energie en klimaat

“Als je zekerheid hebt,
is het te laat”
Dit collegejaar worden voor
het eerst masterclass-dagen
gehouden rondom het thema
‘energie en klimaat’. Ze zijn
bedoeld om masterstudenten
en promovendi te voorzien van
de meest recente informatie op
dit gebied. “Het is een informatieronde en niet zozeer een
debatronde”, aldus emeritus
hoogleraar Daan Schram, één
van de initiatiefnemers.
De klimaatdiscussie wordt al
jaren gedomineerd door de vraag
of de toename van het CO2gehalte
in
de
atmosfeer
daadwerkelijk de oorzaak is van
de opwarming van de aarde. Veel
wetenschappers zijn er heilig van
overtuigd dat dit zo is, maar er
zijn er ook nog steeds die dit in
twijfel trekken. Het is dan ook
niet vreemd dat de mogelijke
gevolgen voor het klimaat en de
onzekerheden die op dit gebied
bestaan, het eerst aan bod komen
in de zesdelige masterclass-reeks
over ‘energie en klimaat’. Zes
wetenschappers zullen dinsdag
23 september onder meer
lezingen houden over de
gevolgen van de klimaatverandering voor de poolregio’s, de
risico’s die er bestaan wanneer in
de Atlantische Oceaan de circulatie van warm en koud water tot
stilstand komt. Ook is er een te-

rugblik op klimaatveranderingen
uit het verleden.
Hoe staat emeritus hoogleraar en
initiatiefnemer Daan Schram in
deze discussie? “Het is inmiddels wel duidelijk dat de
toename van het CO2-gehalte te
wijten is aan ons grootschalige
verbruik van fossiele brandstoffen. En ongeacht of hiermee
ook de stijging van de temperatuur volledig te verklaren is,
lijkt het me voor de aarde een
uiterst gevaarlijk experiment om
maar door te gaan met het onbegrensd uitstoten van CO2. Ik
denk dat, wanneer je die
zekerheid uiteindelijk hebt, het
te laat zal zijn om er nog iets aan
te doen.”
Schram: “We vragen prominente
wetenschappers om op hun vakgebied de meeste recente kennis
te delen. Het is de bedoeling dat
de deelnemers tijdens de masterclass-dagen een goed oordeel
kunnen vormen over de wetenschappelijke stand van zaken op
dit gebied. Het is aan de deelnemers om er hun voordeel mee
te doen tijdens hun verdere
loopbaan.”/

.

In de reeks zal aandacht zijn voor biobrandstoffen, zonnecellen, kernfusie en
solaire energie. Inschrijven kan via de
website: www.tue.nl/energydays.
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Een magische kogel met vingers
“Het is een beetje uit de hand gelopen”,
zegt de promovenda, die deze week
officieel met haar onderzoek begint. Ze
doelt op het feit dat ze naast haar studie
Biomedische Technologie -waar ze cum
laude haar master haalde- ook met goed
gevolg het conservatorium afrondde. En
dat binnen vier jaar. “Ik speel dwarsfluit
en was net een paar maanden bezig aan
het conservatorium in Tilburg toen ik
mijn wiskundesommetjes echt begon te
missen”, vertelt Bastings. Ze besloot
daarom BMT te gaan studeren. “Daar
zeiden ze dat twee studies niet te combineren zijn, maar ik besloot het conservatorium ernaast te blijven doen zolang het
goed ging.” En het bleek tot het einde
goed te gaan. Ze mag zich daarom ook
gediplomeerd dwarsfluitiste noemen.
Bastings weet wat ze wil; ze koos bewust
de scheikundige richting binnen BMT.
“Scheikunde is toch het enige vakgebied
waar je echt nieuwe dingen maakt. Je
kunt iets creëren wat doet dat jij wilt dat
het doet.” Een dag na het behalen van de
vereiste vakken stond ze voor de deur van
het in 2002 voor studenten BMT en
Scheikundige Technologie opgerichte
Spinozalab. “Daar kun je als student meewerken aan wetenschappelijk onderzoek,
bijvoorbeeld als hulpje van een promovendus. Dat was een heel goede leerschool.” Ze wist namelijk al heel snel dat
ze wilde gaan promoveren.

Biotechnologie/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
In het jaar 1908 won de Duitse medicus Paul Ehrlich de
Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het immuunsysteem. Van
hem stamt het beeld van de ‘magic bullet’, een magisch
projectiel dat in het lichaam op zoek gaat naar de ziekteverwekker en deze onschadelijk maakt, terwijl de rest van het
lichaam gespaard blijft. Een eeuw later hoopt biomedisch
technologe Maartje Bastings met een nieuwe techniek -en
een toptalentbeurs- een belangrijke bijdrage te leveren aan
het ontwikkelen van zo’n magische kogel. Om dit voor elkaar
te krijgen, is ze van plan een deel van een virus na te bouwen.

Bouwplan
Bastings wil de kop van de bacteriofaag
namaken, een kunstmatig virus als het
ware, inclusief het vijftal armen. “Het
blijkt dat een handje met vijf vingers wel
honderd maal beter blijft plakken dan een
hand met één vinger”, zegt ze. “Als namelijk een vinger losschiet, dan zit het
handje nog met vier vingers vast.” Ze is
vooralsnog niet van zins af te wijken van
het bouwplan van de natuur. “We zouden
met hetzelfde gemak een paar vingers
minder of meer kunnen maken, maar we
gaan ervan uit dat de natuur niet voor
niets op vijf is uitgekomen.”
Dat het principe werkt, is inmiddels aangetoond in de groep waarin Bastings
komt te werken. “Ze hebben een
kunstmatig virus gebruikt om collageen
zichtbaar te maken onder de microscoop”, vertelt ze. Het eiwit collageen
vormt bundels die zorgen voor de stevigheid van weefsel. De onderzoekers
gebruikten weefsel van de hartspier, dat
veel collageen bevat. Aan de armen van
het kunstvirus werd een eenvoudig eiwit
vastgeplakt waarvan bekend is dat het aan
collageen bindt. Ook plakten ze een
fluorescent eiwit aan de kop van het
synthetische virus. Doordat het
kunstvirus aan collageen blijft hangen, en
niet op andere plekken in het weefsel,
lichten de collageenbundels duidelijk op
onder microscoop. “Als je dit met een
kunstvirus met één arm doet, zie je
helemaal niets”, zegt Bastings. “Het is
echt essentieel dat je meerdere armen
gebruikt.”

Toptalent
Afgelopen jaar schreef Bastings (24) een
onderzoeksvoorstel waarmee ze een
NWO- toptalentsubsidie van 180.000
euro binnensleepte. Daarmee kan ze de
komende vier jaar haar eigen promotieonderzoek financieren in de groep van
prof.dr. Bert Meijer (Molecular Science
and Technology). Het voorstel staat bol
van vakjargon en ‘buzzwords’ en is voor
een leek daarom moeilijk te lezen.
Gelukkig is de aankomende promovenda
goed in staat om in eenvoudige bewoordingen uit te leggen wat ze van plan is.
“We willen een soort moleculaire handjes
maken met vijf vingers, die zich kunnen
hechten aan specifieke doelen, zoals
tumoren of ziekteverwekkers.” Als aan
deze handjes een medicijn wordt vastgemaakt, komt dat alleen op de plek
terecht waar het nodig is. Daardoor kan
de dosis van het medicijn worden verkleind, zodat er minder risico is op bijwerkingen.
Het onderzoeksvoorstel maakte voldoende indruk op de jury om haar uit te
nodigen het onderzoeksvoorstel in Den
Haag te komen presenteren en verdedigen. “Dat was in april, maar toen was ik
halverwege mijn stage bij Caltech in
Californië. Het voelde wel raar om voor
een half uur terug te vliegen.” Gelukkig
was het niet voor niets: Bastings wist de
jury tijdens de bijeenkomst te overtuigen
van haar persoonlijke kwaliteiten en
kreeg daarom op dinsdag 2 september
-als enige TU/e’er- de beurs symbolisch
overhandigd op het hoofdkantoor van
NWO.

Tijdens haar eerste stage heeft Bastings
aan de Universiteit van Californië in
Santa Barbara gewerkt aan een systeem
dat in combinatie met het kunstvirus zou
kunnen werken als de door Paul Ehrlich
gedroomde ‘magic bullet’. Ze vertelt: “Je
kunt zogenaamde blok-copolymeren
gebruiken. Dat zijn langgerekte moleculen die uit meerdere segmenten
bestaan. Van de buitenste segmenten is
de een in water oplosbaar en de ander
waterafstotend. Daardoor rolt het molecuul zich in water automatisch op tot een
bolletje waarbij het waterafstotende deel
aan de binnenkant zit en het in water oplosbare deel aan de buitenkant.” Aan het
middelste deel van het molecuul kan een
medisch werkzame stof worden
bevestigd. Je krijgt dan een soort pil
waarbij de werkzame stof door een schil
wordt beschermd. “Aan de schil kun je
dan onze handjes bevestigen, zodat het
bolletje op de juiste plek blijft hangen. Je
kunt dan bijvoorbeeld contrastmiddel
voor PET-scans of MRI heel gericht toedienen. Het is de bedoeling dat onze
handjes breed inzetbaar worden.”

Armen
Bastings en haar toekomstige collega’s
hebben zich laten inspireren door
Moeder Natuur. Bepaalde virussen
-bacteriofagen- die bacteriën als gastheer
gebruiken, hebben een kop met vijf
armen die zich hechten aan het oppervlak
van hun slachtoffer. De armen hebben
uiteinden die binden aan specifieke
eiwitten die zich op de buitenkant van de
bacterie bevinden. Daardoor hecht de
bacteriofaag zich uitsluitend op de juiste
plaats. Eigenlijk herkent het virus niet de
bacterie, maar het oppervlakte-eiwit
waaraan zijn armen blijven plakken.
Van die kieskeurigheid van virussen

genetisch gemodificeerde bacteriofagen
over een sample heen gespoeld. De
vloeistof bevat duizenden typen virussen,
waarvan de armen elk uitlopen in een
uniek eiwit. Alleen de bacteriofagen met
het juiste eiwit aan het uiteinde aan de
armen blijven aan het sample hangen.
Deze worden vervolgens opgekweekt,
zodat uit de genetische code van de bacteriofaag kan worden afgeleid welk eiwit
aan het sample bleef plakken. Dat eiwit
kan dan worden gebruikt om de bestanddelen van het sample terug te vinden in
hun natuurlijke omgeving: het menselijk
lichaam.

Links een schematische weergave van de ‘kop’ van een virus met vijf armen. Daarnaast de
synthetische variant, met dezelfde eiwitten aan de uiteinden van de armen. Rechts een
microscoopafbeelding van hartspierweefsel, waarin collageenbundels zichtbaar zijn door
de fluorescente ‘kunstmatige virussen’ die zich aan het collageen hechten.

maken biochemici gebruik bij een
techniek die ‘phage display’ wordt
genoemd. Dat is een techniek om

eiwitten te vinden die zich hechten aan
specifieke doelen in het menselijk
lichaam. Hierbij wordt een vloeistof met

Door haar succes in de wetenschap heeft
Bastings minder tijd voor de dwarsfluit.
Ze lijkt er niet mee te zitten. “Ik repeteer
nu nog een keer in de week met mijn
orkest. Dat is schandalig weinig, maar als
ik vlak voor een concert hard oefen, kom
ik er wel mee weg.”/

.
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Cryptografie sleutel tot berekeningen
tussen wantrouwende partijen
De Verenigde Staten willen weten of er
terroristen aan boord stappen. KLM wil
de privacy van haar passagiers waarborgen. Het is een typisch voorbeeld
van partijen die elkaars gegevens nodig
hebben, maar ze zelf niet willen
prijsgeven. Wiskundige dr. Mehmet
Sabir Kiraz ontwikkelde protocollen om
wantrouwende partijen samen bewerkingen te laten doen. De TU/e’er promoveerde op 27 augustus op dit onderzoek.
Stel: twee miljonairs willen weten wie het
meeste geld heeft. Hun eigen vermogen
mag niet bekend worden, maar ze
moeten wel kunnen controleren of de
uitkomst correct is. Een ander voorbeeld:
Alice en Bob zijn verlegen en zijn
benieuwd of ze in elkaar zijn geïnteresseerd. Ze willen alleen hun eigen
gevoelens niet aan de ander onthullen.
Je kunt hiervoor een derde partij inschakelen, die je allebei vertrouwt. “Dat is de
ideale situatie”, stelt Kiraz. “In de realiteit
werkt het niet zo.” Een actueel ‘probleem’
is het internetstemmen. Enerzijds wil je
anonimiteit waarborgen. Anderzijds wil
je dat kiezers kunnen controleren of hun
stem is meegeteld en of alles eerlijk is
verlopen.
Bij dit soort dilemma’s komt cryptografie
om de hoek kijken. Dit wil zeggen dat je
met versleuteling data verbergt. De
zender(s) en ontvanger(s) hebben de
juiste sleutel om gegevens om te zetten in

hun originele vorm. Je kunt er bovendien
voor zorgen dat partijen slechts delen van
de door de ander gestuurde informatie
kunnen zien.
De Turkse promovendus keek in het bijzonder naar berekeningen tussen twee
partijen. “Die onderzoeksresultaten
kunnen als basis dienen voor veilige
berekeningen tussen meerdere
personen.” Als uitgangspunt nam hij het
bestaande model van Andrew Yao, dat
dateert van 1986. Kiraz toonde eerst de
zwakke punten en de veiligheidsproblemen in dat systeem aan. Vervolgens
voegde hij nieuwe elementen toe,
waarvan de belangrijkste de factor
‘eerlijkheid’ was. Kiraz: “Er zijn nog maar
weinig systemen die zich op eerlijkheid
richten. Ik heb hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd.” Hij werkte samen
met universitair hoofddocent Coderingstheorie en Cryptologie dr.ir. Berry
Schoenmakers aan het onderzoek.

Privacy
Volgens de onderzoeker moeten systemen aan drie belangrijke voorwaarden
voldoen: “De privacy mag niet in het
geding komen. De uitkomst moet correct
zijn en het proces naar het eindresultaat
moet eerlijk zijn verlopen.” Aan die drie
voorwaarden voldoen is volgens Kiraz al
moeilijk. “Daar komt bij dat het efficiënt
moet gaan. Als je bijvoorbeeld voor een
referendum stemt, wil je niet weken later
pas de uitslag horen.”

De wiskundige meent
dat het nog onmogelijk is
om volledig aan alle
criteria te voldoen. “We
zijn stukken verder dan
tien jaar geleden. Maar
honderd procent hebben
we nog lang niet bereikt.
De vraag is of dat ooit
lukt.”
De wiskundige heeft het
onderzoek op dit gebied
een stapje hoger getild,
maar het is niet zo dat
zijn vindingen direct
kunnen worden geïmplementeerd. “Ik heb vrij
algemene oplossingen
geformuleerd. Je moet
nog gericht kijken naar
de situatie waarvoor je
het wilt gebruiken.
Bovendien weet ik niet
hoe de hardware gaat
reageren.”
Momenteel wordt er
wereldwijd veel onderzoek gedaan naar cryptografische technieken in
combinatie met veilige berekeningen
tussen meerdere personen. “Als je een
jaar de literatuur niet hebt bijgehouden,
loop je hopeloos achter.” Nederland is
volgens Kiraz één van de koplopers.
“Israël en de Verenigde Staten lopen
voorop en dan komen Nederland en

Onderzoek in het kort

“Ik wilde graag praktisch bezig zijn - ik dacht
dat veel theorie en modelleren me minder
zouden liggen. Maar toen ik eenmaal bezig
was met de experimenten, kwam de interesse
in de theorie en het modelleren vanzelf. Ik
wilde graag precies weten wat erachter zat.”
Natuurkundestudent Arij Rijke geeft een
kleine rondleiding door het laboratorium. Zijn
meetopstelling bestaat uit een grote
verzameling lenzen, spiegeltjes en appara tuur. Het lijkt alsof iemand ze zonder enige
orde heeft vastgeschroefd. Maar schijn
bedriegt. “Al die onderdelen zijn precies uit gelijnd. Als de laser aanstaat, wandelt de
laserpuls er netjes doorheen. Daar aan de
zijkant hangt de detectieapparatuur, die
meet hoeveel licht er uit de lamp komt.”
Rijke onderzocht de eigenschappen van één
enkel molecuul: indiumbromide. Die stof is te
gebruiken voor de productie van efficiënte
lampen. Het verbaast dan ook niet dat Philips
Lighting het TU/e-onderzoek sponsort. “In de
lamp zit indiumbromide. Als je die moleculen
met de laserstraal naar een hoger energie niveau brengt, gaat de stof ultraviolet licht
uitstralen. Dat licht vang ik op, het geeft me
informatie over het molecuul.”
Philips wil graag weten waarom een indium bromide-plasma zo efficiënt straalt. “Voor
ons was de vraag fundamenteler: hoe
gedraagt zo’n molecuul zich en waarom

TU/e’er krijgt prijs voor
zonnecel-onderzoek
Dr.ir. Bram Hoex, die in mei aan de faculteit Technische
Natuurkunde promoveerde op onderzoek naar zonne cellen, heeft op 1 september in Valencia (Spanje) de Junior
Einstein Award overhandigd gekregen. Hij kreeg de prijs
voor zijn proefschrift over het aanbrengen van dunne
laagjes aluminiumoxide op siliciumzonnecellen, waardoor
het binnenvallende zonlicht efficiënter wordt gebruikt. De
Junior Einstein Award bedraagt vijfduizend euro en is een
initiatief van zonnecelfabrikant SolarWorld AG.

TU/e-promovendus ontwikkelt energiezuinige reactor
De Zuid-Afrikaanse promovendus Charl Stemmet heeft

aan de TU/e een nieuw soort reactor voor de productie van
chemicaliën ontwikkeld. Zijn ontwerp, de poreus-schuim reactor, is maar liefst tien maal energiezuiniger dan de
huidige standaard voor gas-vloeistofreacties. De schuim reactor maakt gebruik van een zeer poreus schuim met tot
97 procent open ruimte. Het schuim heeft een zeer groot
oppervlak, wat belangrijk is voor een efficiënte reactie
tussen het gas en de vloeistof die hier doorheen wo rden
geleid. Het onderzoek vond plaats in het kader van een
project van technologiestichting STW in samenwerking
met onder meer BASF, DSM en Shell, die de onderzoeks resultaten zullen gebruiken voor hun productieproces.
Stemmet promoveert op donderdag 4 september.

Aantrekkelijke bliksems
Vertakkingen van bliksemstralen blijken elkaar soms aan
te trekken, en ze kunnen zelfs weer samenvloeien. Dit

Foto: Bart van Overbeeke

Denemarken.” Het is geen gemakkelijk
onderzoeksgebied. “Weinig mensen
zullen het tot op detail begrijpen. Dat
geldt zelfs voor een hoop
wiskundigen.”/

.

gedraagt hij zich precies zo?” Hoeveel licht
komt er vanaf, en welke kleur heeft dat licht die vragen moest Rijke beantwoorden. Hij is
een flinke stap dichter bij het antwoord
gekomen.
“Ik vond het een uitdaging om zo gericht met
één molecuul bezig te zijn. We hebben er met
verschillende detectiemethoden naar
gekeken. Steeds stel je de vraag ‘wat zie ik
precies’ en ‘hoe haal ik nou die informatie uit
het molecuul die ik nodig heb’.”
Rijke maakte op basis van bestaande
theorieën een model waarmee hij kon voor spellen hoe het spectrum van indiumbromide
eruit ziet. “Dat was een lastige klus. Hoe
gedetailleerder we het spectrum bekeken,
hoe meer verfijningen er in de simulaties
nodig waren om goede resultaten te krijgen.”
Uiteindelijk lukte het hem het model nauw keurig genoeg te krijgen. Die informatie com bineerde hij met de resultaten van dagenlange
metingen tot een bondig afstudeerverslag.
Rijke kreeg een promotieplek op de TU/e aan geboden, maar koos voor het bedrijfsleven.
“Een moeilijke afweging, maar ik wil graag
dichtbij de toepassing zitten.” Binnenkort
begint hij via fysicahuis TMC bij
chipmachinefabrikant ASML.
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

onverwachte resultaat publiceerde TU/e-hoogleraar
prof.dr. Ute Ebert afgelopen maand met collega’s van het
Amsterdamse Centrum voor Wiskunde en Informatica in
het gezaghebbende tijdschrift Physical Review Letters.
Of naburige bliksemstralen elkaar afstoten of juist aan trekken, hangt af van de luchtdruk en de verhouding
tussen zuurstof en stikstof in de lucht, zo blijkt uit
computersimulaties. Bij afstoting domineert de
zogeheten elektrostatische interactie, terwijl de aan trekkende kracht het gevolg is van ionisatie van lucht moleculen door het in de bliksem opgewekte licht (fotoionisatie).
Gelukkige bijkomstigheid is volgens de onderzoekers dat
het lastig te bestuderen proces van foto-ionisatie nu
onderzocht kan worden door te kijken hoe het de vorm van
bliksemstralen beïnvloedt.
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Kenniswerkers moeten
D

e acht kersverse Indiase masters
zaten er dinsdag 26 augustus een beetje
bedeesd bij. In hun beste pak. Toonbeeld
van beleefdheid. Voorbeeld voor duizenden studenten uit hun land die graag de
oversteek naar het westen willen maken.
In de filmzaal van De Zwarte Doos kregen
vorige week de eerste kenniswerkers hun
diploma uitgereikt. Een dubbele zelfs.
Een bul van de TU/e en eentje van de
Manipal University te India. Want de
masteropleiding bestaat uit een studiejaar
in India, gevolgd door een half collegejaar
in Eindhoven en een half jaar stage in
Nederland. De studenten verbinden zich
vooraf aan een Nederlands bedrijf dat hun
opleiding betaalt. In ruil voor een beurs
gaan ze na hun promotie drie jaar voor de
geldschieter werken. Bij de eerste lichting
ging het om Philips, Capgemini en
Cordys. Multinationals met grote vestigingen in zowel Nederland als India.
“Het is een uniek project”, verzekert
prof.dr. Raj Warrier. De vice-chancellor
van Manipal University is voor de
diploma-uitreiking overgekomen om het
belang van de tweejarige masteropleiding
te onderstrepen. Er is Manipal veel aan
gelegen om de samenwerking met de
TU/e te verstevigen. “We willen een global
player worden”, zegt Warrier in rad
Engels. “Onze studenten brengen niet
alleen de kennis, maar ook een stukje
cultuur uit Nederland mee terug naar
huis. Deze kenniswerkers zijn de wereldburgers van de toekomst. Ze zijn open,
kosmopolitisch en trots. Terecht, want ze
kunnen met hun dubbeldiploma overal
ter wereld aan de slag.”

Strikte selectie
Voorlopig gaat het slechts om een masteropleiding informatica. Maar volgens
prof.dr. Jos Baeten van de faculteit
Wiskunde & Informatica en kartrekker
van de opleiding, wordt gedacht om het
aantal opleidingen uit te breiden. “De
vraag vanuit het bedrijfsleven is veel
groter dan wij kunnen vervullen. Ook bij
disciplines als biomedische technologie,
milieukunde en natuurkunde staan in
Nederland honderden vacatures open.”
Toch wil Baeten niet overhaast te werk
gaan. Het opzetten van een tweejarige
master kost veel tijd en energie. “Ik wil
geen mislukkingen. Het is niet de bedoeling heel groot te worden en daardoor
nerveus te worden voor dreigende fouten.
We kiezen voor een gedegen aanpak.”
Warrier knikt instemmend. “We hebben
een heel gecoördineerd en gestructureerd
programma. En de selectie van de studenten is erg strikt.” Baeten, die bij de
selectiecommissie in India zat, kan een
grijns niet onderdrukken. “We hebben
uitvoerig gesproken met studenten die
zich aanmeldden. Gesprek na gesprek,
dag na dag. Uit enkele honderden kandidaten hebben we er acht geselecteerd.
Ze behoren tot de absolute top en zijn
enorm gemotiveerd en doelbewust.
Vergis je niet, deze studenten investeren
ook heel veel in deze opleiding.”
De keuze van de TU/e voor Manipal
University berust voor een deel op toeval.
De baas van Philips Research in
Bangalore bracht enkele jaren geleden
tijdens een congres in India TU/e-collegevoorzitter Amandus Lundqvist bijeen met
zijn Indiase collega. “Twee visionairs met
dezelfde denkbeelden”, schetst Warrier.

Kolos
Manipal University is in vergelijking met
de TU/e een ware kolos. De campus van
zeshonderdvijftig hectare biedt plaats aan
twintigduizend studenten. Manipal
University is een van de vijf universiteiten

van een overkoepelende kennisinstelling
die in totaal honderdduizend studenten
herbergt. Ter vergelijking; de TU/e is
bijna 85 hectare groot en telt zevenduizend studenten en drieduizend medewerkers.
Ondanks haar omvang kampt de universiteit in
India met
soortgelijke
problemen als
de TU/e.
Zo verkiest het
merendeel van
de
bachelorstudenten een
lucratieve
baan
boven
het halen
van een
masterdiploma. Maar dan nog. Van de
resterende tien procent
die wel de studie
voortzet, gaat het
nog altijd om duizenden studenten.
Een haast onuitputtelijk bron,
waar buitenlandse
universiteiten
begerig op
afkomen. Ze staan
elkaar nog net niet
te vertrappelen aan
de universiteitspoort. Een wonder
dus dat de TU/e in
de prijzen viel?
Volgens Warrier
niet. “De meeste universiteiten wilden wel van onze studenten
gebruikmaken, maar de TU/e was de
enige die op gelijkwaardige basis naar
samenwerking zocht. Dat is wat wij
willen, want wij hebben natuurlijk ook
wat te bieden.” Baeten: “Het opleidingsniveau van veel universiteiten in India
zou je kunnen vergelijken met een
Nederlandse hogeschool. Wij zoeken de
samenwerking ook om het opleidingsniveau in India te versterken.”
Warrier is niet bang dat India wordt getroffen door een braindrain. “India heeft
altijd naar buiten gekeken. Wereldwijd
studeren tweehonderdvijftigduizend
Indiase studenten in het buitenland,
waarvan tweehonderdduizend in de
Verenigde Staten. Dat zijn er inderdaad
nogal wat, maar we hebben er thuis
genoeg over.”

studenten begeleiding van een mentor uit
India en Nederland.
Er is een directe videolink tussen beide
universiteiten, en er wordt gebruik
gemaakt van videocolleges. Door het tijdsverschil -maximaal drieënhalf uur - kost
dat soms enig kunst- en vliegwerk. De ver-

Kenniswerkers/F
Foto’s/Bart v
Er zijn te weinig Nederlandse
Nederlandse arbeids- en o
Daarom is ook de TU/e in he
Vooral in India wordt wetensc
een tweejarige masteroplei
ondersteunen dit initiatief m
arbeidscontracten. De eerste l
werkers kreeg vorige week hu
resultaat, maar niet toereik

Debjyoti Bera en Ashwin Vijayaragha

Prof.dr. Raj Warrier en prof.dr. Jos Baeten

Videocolleges
De voorbereiding van de tweejarige
master heeft Baeten als ‘erg intensief’
ervaren. Behalve overleg tussen beide universiteiten is aandachtig geluisterd naar
de wensen van Nederlandse bedrijven.
Over welke capaciteiten zouden toekomstige studenten moeten beschikken,
zodat ze na hun opleiding van belang
kunnen zijn voor het bedrijfsleven? Het
heeft volgens hem en Warrier geleid tot
een ‘adaptief, sterk studieprogramma’.
Het eerste jaar volgen de toekomstige
kenniswerkers een opleiding aan Manipal
University. Het lesmateriaal en begeleiding worden door de lokale decanen en
professoren verzorgd. In het tweede jaar
verhuizen de studenten naar Eindhoven
waar ze een half jaar Nederlandse colleges
bijwonen. Tijdens hun studie krijgen de

binding wordt verder gebruikt voor vergadersessies en de verdediging van de afstudeerscripties. “We kunnen elkaar nog net
geen koffie aanbieden”, zegt Warrier
lachend. “Maar verder werkt het vlekkeloos.”

Zelfredzaamheid
De tweejarige opleiding functioneert
goed, vindt Baeten, maar verdient zeker
verfijning. Vooral de overgang van de
studenten van Manipal naar Eindhoven
kan beter. Nu is er een te brede kloof op
onderwijskundig en cultureel gebied.
“Studenten in India zijn gewend om opgeleid te worden. Ze zijn gewend dat pro-

fessoren hen vertellen hoe alles in elkaar
steekt. In Nederland streven we juist naar
zelfredzaamheid. Bij ons moeten studenten veel zelf ontdekken en uitzoeken.
Dat aspect willen we graag verbeteren.”
Na afloop van de diploma-uitreiking is dat
ook het eerste waar de nieuwe kenniswerkers op wijzen. Abhiram Ganesh (26):
“We wisten helemaal niet wat er van ons
werd verwacht. Dat was misschien wel het
grootste probleem toen we aan deze opleiding begonnen. Je begint ergens aan
zonder precies te weten wat universiteiten
en bedrijven voor ogen hebben. Gaande
de studie, en vooral tijdens onze afstudeerstage, is dat veel duidelijker
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beleefdheid laten varen
Frits van Otterdijk
van Overbeeke
bètastudenten om het gat in de
onderzoeksmarkt te dichten.
et buitenland op zoek gegaan.
chappelijk talent gezocht voor
ding. Nederlandse bedrijven
met beurzen en aantrekkelijke
ichting van acht Indiase kennisun diploma uitgereikt. Een mooi
kend om de honger te stillen.

je basiskennis en Eindhoven goed is voor
meer specifieke kennis.”
Maar tijdens de opleiding is niet alleen
geschaafd aan kennis. Henk Broeders, lid
van het Executive Committee van softwarebedrijf Capgemini, stipt aan dat de
mentaliteit in India soms te beleefd is.
“‘Ze durven elkaar daardoor op de
werkvloer vaak niet te corrigeren.
Nederlanders zijn doorgaans directer, zeg
maar lomper, tegenover collega’s. Met als
gevolg dat fouten in het ontwikkelingsproces er eerder uit worden gefilterd.
Deze houding verlangen we ook van onze

Gerwin Ligtenberg

Tonny Wildvank

geworden.”
Debjyoti Bera (26) kan het
alleen maar bevestigen.
Abhiram Ganesh
“Vooral de stage vond ik
een grote leerervaring. Ik heb
in Eindhoven meer kennis opgedaan, dan
ik ooit in India zou kunnen vergaren. Aan
de TU/e is de studie veel diepgaander.”
Ook Ashwin Vijayaraghavan is het daar
roerend mee eens. “De opleiding in
Eindhoven is meer specifiek. En er wordt
van studenten een zelfstandige aanpak
verlangd. In India helpen de professoren
meer. Ach, beide onderwijssystemen
hebben zo hun plus- en minpunten. Ik
denk dat een studie in India beter is voor

nieuwe medewerkers. Het kan waardevol
zijn als ze straks terugkeren naar India
waar we twintigduizend werknemers
hebben. Onze kenniswerkers kunnen een
brug vormen tussen Nederland en India.
Ze kunnen meehelpen om een stukje
mentaliteitsverandering in gang te zetten.
Om zowel hier als ginds taal- en cultuurbarrières weg te halen.”

Inzetbaarheid
Van de acht promovendi gaat Ganesh
wegens familieomstandigheden terug
naar India. Daar treedt hij in dienst van
Philips
Research.
Van de
overige
zeven gaan
er vier
werken
voor
Capgemini
in Utrecht
en twee
voor
Cordys in
Putten. De
laatste
ingenieur
heeft
Baeten zelf
ingelijfd
als promovendus.
Daarmee zou de conclusie zijn: project
geslaagd. Toch is dat niet zo. Cordysmanager Gerwin
Ligtenberg had
verwacht zijn
twee kenniswerkers te
kunnen inzetten voor
Cordys India.
De onderneming telt in
India 250 werknemers en de
twee ingenieurs
passen precies
in dat plaatje.
Toch gaven
beiden de
voorkeur aan
een baan in
Nederland. “We
kregen pas vier tot vijf maanden
geleden, tijdens hun stage,
een vermoeden dat het de
andere kant op zou gaan.
Het is niet anders. We
beschouwen het als een
experiment waarbij we onze
doelstelling niet hebben
bereikt. Dat is teleurstellend
en reden voor ons om
afscheid te nemen van het
project. Met eenzelfde
investering huur je een
headhunterbedrijf in en
haal je makkelijk een

werknemer binnen met tien jaar ervaring.
Zowel in Nederland als in India is dat
mogelijk”, zegt Ligtenberg.
Cordys had ook het streven om het
kennisniveau in India naar een hoger
plan te tillen. “Maar een brugfunctie
hoeven onze kenniswerkers niet te
vervullen. We werken al twintig jaar
samen met India en hebben voldoende
ervaring in huis.”
Ligtenberg ziet nog een ander alternatief.
“Je zou ook een aantal vaste medewerkers
van Cordys kunnen laten meelopen met
een vakgroep op de TU/e. Er zijn genoeg
andere mogelijkheden om de juiste
kennis binnen te halen.”
Baeten pareert de kritiek. “Het verhaal
van Cordys loopt over meerdere schijven.
Het is steeds onze bedoeling geweest dat
de studenten in Nederland zouden gaan
werken. We hebben dit ook gecommuniceerd. Binnen Cordys is daar een ander
idee over ontstaan. Ik denk dat de twee
studenten die nu bij Cordys Nederland
beginnen zeer waardevol kunnen zijn in
de interface tussen Cordys Nederland en
Cordys Hyderabad. Over headhunters en
wat die opleveren, hoor je overigens verschillende verhalen.”
Bij Capgemini is de inzetbaarheid van de
nieuwe werknemers geen punt van discussie. Vice-president Tonny Wildvank:
“Ons uitgangspunt is de communicatie
tussen India en Nederland te verbeteren.
Daarin kunnen onze kenniswerkers zeker
zorgen voor een meerwaarde. Ze hebben
de specifieke kennis in huis, nemen de
cultuur van India mee hier naartoe en
hebben intussen ervaring met de
Nederlandse aanpak. Het zijn hardwerkende en gemotiveerde mensen.
Ideaal toch? En die studiebeurs van
23.000 euro die we per student betalen,
zien we meer als een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere
bedrijven zouden dit voorbeeld moeten
volgen. Nee hoor, we hebben echt geen
vier nieuwe mensen nodig om openstaande vacatures op te vullen. Wat dacht
je? Alleen al in India hebben we twintigduizend medewerkers.”
Wildvank werkt zelf al jarenlang in India.
In Manipal zat ze bij de intakegesprekken
van de studenten die als kenniswerker
naar Nederland wilden komen. Volgens
haar is er niet zozeer een verschil in kennisniveau tussen India en Nederland. Het
is eerder een kwestie van ervaring.
“Nederland ontwikkelt al ruim veertig jaar
software. India is er misschien tien jaar
mee bezig. Daardoor bestaan er in
Nederland veel meer specialismen. Maar
dat is geen reden om de medewerkers in
India alleen het uitvoerende werk te laten
verrichten. Telkens als ik in India ben,
word ik geraakt door het enthousiasme
van onze mensen daar. Ze zijn heel
enthousiast aan het programmeren, zoals
wij vroeger deden. Die bevlogenheid
werkt heel aanstekelijk. Daar kunnen wij
in Nederland wat van leren.”/

.

Het vervolg
Nu de eerste masters zijn afgeleverd, begint de tweede groep
studenten uit India aan de kennismaking met de TU/e,
Eindhoven en het Nederlandse bedrijfsleven. De eerste helft
van dit collegejaar volgen dertien kenniswerkers uit India een
opleiding aan de TU/e. Hun studiebeurs wordt betaald door
Capgemini, Philips en ASML.
Volgend collegejaar stijgt het aantal kenniswerkers naar
vijftien. Tijdens de derde ronde worden de studenten niet
langer direct geplaatst bij bedrijven, maar loopt de verdeling

via het TU/e Scholarship Fund. In dat project doen in ieder
geval Capgemini, ASML en Océ mee.
Baeten: “We halen maximaal twintig studenten per jaar uit
India voor de dubbele masteropleiding. Dat aantal halen we
niet, omdat kwaliteit voorop blijft staan. Het mag ook niet meer
worden, omdat we willen voorkomen dat de Indiase studenten
een te grote, dominante groep worden. Ze zijn nu, na de
Nederlanders, de tweede grootste enclave binnen onze
faculteit. De groep Chinese studenten is qua omvang derde.”
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First double diplomas for Indian knowledge workers
There are too few Dutch
beta students to make up
for the shortage on the
Dutch labor and research
markets. For this reason
the TU/e, too, has started
looking abroad for
knowledge workers.
Especially in India a
search is being conducted for scientific
talent for a two-year
Master course. Dutch
companies support attractive labor contracts
with industrial grants.
The first batch of eight
‘knowledge workers’
were awarded their
diplomas last week.
Prof.dr. Jos Baeten from
the
Department
of
Mathematics & Computer
Science and project leader
of the Master course: “The
demand coming from the
business community is
much greater than we can
satisfy. In disciplines such
as biomedical engineering,
environmental science and
physics the Netherlands
has hundreds of vacancies.
We are considering setting
up a similar project for
those degree programs as
well.”
The
eight
brand-new
Masters were presented
with double diplomas last
week, one from the TU/e
and one from Manipal

Photo: Bart van Overbeeke

University in India. This is
because
the
Master’s
course comprises a study
year in India, followed by
six months of study in
Eindhoven and a sixmonth internship. In
advance the students
commit themselves to a
Dutch enterprise that is
paying for their education.
In exchange for a grant
they will work for the
financier for three years
after having obtained their
diplomas. The first batch
involved Philips, Capgemini and Cordys: multinationals
with
major
branches in the Nether-

lands and India.
A direct video link between
the two universities makes
it possible on both sides to
follow lectures, to meet,
and to defend dissertations. “We are just one
inch short of offering each
other coffee”, says prof.dr.
Raj Warrier with a smile.
The vice-chancellor of
Manipal University has
flown over for the presentation of the diplomas to
emphasize the importance
of the two-year Master
course. Manipal has a
strong interest in solidifying the cooperation
with the TU/e. “We want to

Nuvolari best master teacher

This was the second time
the prizes were awarded
and also the second time

someone from the Department
of
Technology
Management (TM) won
the prize; last year
Nuvolari’s
colleague
prof.dr. Chris Snijders won
the prize for best bachelor
teacher. Nuvolari is assistant professor in Snijders’
research group and teaches
the course ‘Perspectives on
the European knowledge
based economy’ in TM’s
School of Innovation
Sciences. He supervises a
research project on patent
citations for which he
secured a Veni grant in
2006.
“Nuvolari connects his
course material to research
and regularly invites guest

Teething troubles
It stands to reason that
there are teething troubles
for this course. PhD candidate Abhiram Ganesh

lecturers. (…) Students are
challenged to take part in
the academic debate on
evolutionary
economy”,
said Van Duijn. “Nuvolari
is a committed tutor and
lecturer who regards education as a matter of central
importance.”
The prize for best bachelor
teacher went to associate
professor
dr.ir.
Ron
Peerlings
from
the
Department of Mechanical
Engineering./

.

The English Page is written by
Paula van de Riet and Ingrid
Magilsen. They can be reached
at engcursor@tue.nl.

.

On familiar ground in
Eindhoven with ISN/e
mentor
Members of ISN/e, the
international student
association in Eindhoven, have again taken
the initiative this year to
recruit (Dutch) mentors
for the new batch of
international students.
Omar Komiha, who up to
this year was secretary
for ISN/e and is a Master
student of Information
security technology:
“Our predecessors did so
as well five years ago.
Meanwhile the mentor
system has petered out,
but now we wish to make
a fresh start again.”

Dr. Alessandro Nuvolari. Photo: Bart van Overbeeke

One of TU/e’s foreign
staff has been voted best
master teacher by
students at the university. Rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn presented
Italian assistant professor dr. Alessandro
Nuvolari with the TU/e
Education Prize for the
best teacher in a master
program during the
opening of the Academic
Year on Monday. The
prize comes with a
cheque for 5000 euros
and a big bunch of
flowers.

become a global player”,
says Warrier in smooth
English. “Our students are
not just bringing home
knowledge, but also a piece
of the culture from the
Netherlands.
These
knowledge workers are the
world citizens of the
future. They are open, cosmopolitan and proud. And
rightly so, for their double
diplomas will secure them
jobs all over the world.”

(26): “We did not know
what was expected from us.
That may well have been
the major problem when
this course was started.
You are beginning on something without knowing
precisely what universities
and enterprises envisage.
As the studies progressed,
and during our internships
in particular, this has
become much clearer.”
Debjyoti Bera (26) can only
confirm this. “Especially
the internship was a great
learning experience for
me. In Eindhoven I have
gathered more knowledge
than I could ever have
gathered in India. At the
TU/e the study is far more
profound.”
Ashwin
Vijayaraghavan
also could not agree more.
“The
program
in
Eindhoven
is
more
specific. Students are expected to develop an independent approach. In India
professors help out more.
Well, there are benefits and
drawbacks in both educational systems. I think that
a study in India is better for
your basic knowledge and
that Eindhoven is good for
more
specific
knowledge.”/

ISN/e has already been
busy
recruiting
new
mentors, but there has not
been a real run on it so far.
Komiha: “We are not
looking for a precise
number
of
mentors.
Usually we try to build up a
mentor base, so that we
have a list ready whenever
a student or intern asks for
it. So in fact it is more a
matter of supply and
demand. At this moment
we only have one mentor
and one request for a
mentor.”
Most
international
students
have
done
without mentors. Like
Charly Bechara (25) from

Lebanon. He is a secondyear Master student and is
now studying system-onchip design in Sweden.
Bechara: “I didn’t have a
mentor nor an introduction when I studied in
Eindhoven. That would
have been nice.”
“I liked Eindhoven for the
large number of international people, the friendly
Dutch people, everybody
speaking English, the
cheap beers compared to
Sweden and the beautiful
girls.” What he liked less
was the weather, the food,
and the fact that there was
little diversity in the activities. If it is up to ISN/e
the variety of activities will
be enhanced. Komiha: “We
have a number of nice activities in store for our
members. The regular
pattern will be: one dinner
per month, one or two film
nights per month, one
workshop or activity per
month, and a day trip or a
weekend excursion per two
months. We keep our
members posted via the
ISN/e-mailing list.”/

.

Do you want to take part in the
activities of ISN/e? Check out:
www.isn-eindhoven.nl, or mail
to isn@tue.nl.

New member
Executive Board
Mr. Jo van Ham will on
1 October accede to the
TU/e Executive Board.
Van Ham (55) is now still
acting as deputy directorgeneral Higher Education,
Vocational Secondary
Education, Science Policy
and Emancipation of the
Ministry of Education,
Culture and Science
(OCW). Van Ham has
been appointed for a fouryear period. He will
succeed prof. dr. Paul
Verhaegen, who had to
resign as of 1 October
2007 due to a serious
illness and died on 4 May
of this year.

Masterclass
days energy
and climate
The TU/e is starting
special ‘Masterclass days’
around the themes energy
and climate. These classes
are intended to give PhD
candidates and Master
students from the TU/e
and from other universities a chance to go deeply
into these themes. Subjects that will be covered
include climate development and the possibilities
of various forms of energy
generation such as solar
cells, wind and nuclear
energy and biofuels. The
first day will be on Tuesday 23 September and the
subject will be ‘Uncertainty
in climate development’.
The idea is for the English-language Masterclasses to supplement the
regular courses at the universities. Participation in
the Masterclass days is
open to all PhD candidates
and Master students in the
last phase of their studies.
Registration is possible via
www.tue.nl/energydays.

4000th Electrical
engineer
Wenji Zhou (23) had the
honor of receiving the four
thousandth engineer’s
diploma of Electrical
Engineering on Tuesday
26 August. The Chinese
student obtained the
coveted diploma together
with 38 others in the
Blauwe Zaal in the Auditorium. The previous
chiliad from Electrical
Engineering dates back to
October 1994. “The four
thousandth diploma was
yet another milestone for
our Department. It has
taken us as many as
fourteen years to attain
this”, says ir. Rein van
Asten, education policy
official at Electrical Engineering. In his opinion it
is no coincidence for a
Chinese student to be
number four thousand.
“For several years now it
has been our policy to
attract Chinese students,
and this policy is bearing
fruit. The Chinese are of
good quality. Many of the
25 new foreign students
this year are also from
China.”
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 12
september i.v.m. het jaarlijkse DIZ-uitje.
Dit houdt in dat de volgende onderdelen
een aangepaste dienstverlening hebben.
De afdeling Logistics (post expeditie en
printservice) is die dag niet meer bereikbaar vanaf 12.00 uur. Voor 12.00 uur zal
er post opgehaald en bezorgd worden.
Na 12.00 uur zal er alleen nog post opgehaald worden. Deze post wordt op maandag 15 september verwerkt. De onderdelen dictatenverkoop en reproshop zijn
wel de hele dag geopend.
De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer
zijn gesloten. Inkoop & Contractmanagement, het Servicebureau en
Facility Services zijn de gehele dag
gesloten, het Congresbureau blijft bereikbaar. De ondersteuning van de afdeling
BedrijfsHulpVerlening (beveiliging/
brandweer en receptie HG), en ook de
Audiovisuele ondersteuning zal vanzelfsprekend gewoon worden voortgezet.

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), reikt op
donderdag 4 september diploma’s uit
aan kandidaten die met goed gevolg de
tweejarige postgraduate ontwerpersopleiding Software Technology (ST) hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). U bent van harte
welkom om deze feestelijke diplomauitreiking bij te wonen. De uitreiking
begint om 15.00 uur in de Blauwe Zaal
van het Auditorium.

Didactische scholing/DPO
Workshop
‘Begeleiden van promovendi’
Wie succesfactoren wil verkennen bij het
begeleiden van promovendi kan wellicht
wat opsteken in de workshop ‘Begeleiden
van Promovendi’ die binnenkort door
een externe trainer binnenkort wordt
gegeven bij DPO.
In de workshop komen zaken aan bod
als het aanleren van vaardigheden voor
het voeren van feedback, conflict- en
onderhandelings-, voortgangs- en
functioneringsgesprekken. Verder wordt
aandacht besteed aan leiderschap en
projectbeheer van de promovendus. De
workshop vindt plaats op dinsdag 16
september van 9.30 tot 16.30 uur. Meer
informatie is te verkrijgen bij Janneke
van der Loo (tst. 5292 of e-mail:
j.m.v.d.loo@tue.nl). Aanmelding kan per
telefoon (2520), per e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Mensen
Intreerede
Prof.dr.ir. A.B. Smolders houdt op
vrijdag 5 september zijn intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Zicht op onzichtbare
antennes’. Smolders is werkzaam bij de
faculteit Elektrotechniek.

Promoties
Ir. M.G. van der Horst verdedigt op
donderdag 4 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Scalable
Block Processing Algorithms’. Van der
Horst promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr.ir. C.H. van Berkel.

Ir. C.P. Stemmet verdedigt op donderdag
4 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Gas-Liquid Solid
Foam Reactors: Hydrodynamics and
Mass Transfer’. Stemmet promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.
Drs. R.H. Mak verdedigt op dinsdag 9
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Design and
Performance Analysis of DataIndependent Stream Processing
Systems’. Mak promoveert aan de faculteit Wiskunde & Informatica. De promotoren zijn prof.dr. P.A.J. Hilbers en
prof.dr.ir. C.H. van Berkel.
Ir. K. Vaesen verdedigt op dinsdag 9
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘A philosophical Essay
on Artifacts and Norms’. Vaesen promoveert aan de faculteit Technologie
Management. De promotor is prof.dr.ir.
A.W.M. Meijers.
Mw. ir. N.E. Papen-Botterhuis verdedigt
op donderdag 11 september haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Polymers in Nanotechnology
Molecular Recognition and Surface
Modification’. Papen-Botterhuis promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
R.P. Sijbesma en prof.dr. E.W. Meijer.
Ir. T.M.E. Nijsen verdedigt op donderdag
11 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Accelerometry
based detection of epileptic seizures’.
Nijsen promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. R.M. Aarts en prof.dr. P.A.J.M.
Boon.

Faculteiten
Technologie Management
Internationaal semester
OML & IM
Deadline voor aanmelden studeren of
onderzoeksproject buitenland. Vertrek
januari 2009 is: dinsdag 9 september
2008, 15.00 uur. Je kunt de brochure en
het aanmeldingsformulier vinden op:
http://w3.tm.tue.nl/nl/onderwijs/
internationalisering/internationaal_
semester_oml_en_im/. Voor vragen kun
je terecht bij het International Office TM,
Paviljoen B08a: Bea van de Ven, e-mail:
b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden:
ma t/m do 13.00-15.00 uur.

Diversen
SIW
Vrijwilligersprojecten
Voor korte of lange termijn vrijwilligerswerk in het buitenland doen? Kom 6
september naar de informatiemarkt van
Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten (SIW)! De Kargadoor,
Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.30 uur.
Kijk voor meer info op: www.siw.nl.

Vacatures
Hoofd Communicatiespecialismen. Vaste

dienst, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4.337 t/m 5.279 euro).

salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

Senior subsidie adviseur (EU-5098-FF),
project office, TU/e Innovation Lab (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 15 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4.939 t/m 6.368 euro).

PhD Digital Signal Processing (V36.343),
department of Electrical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).

Vier subsidie adviseurs (EU-5099-FF),
project office, TU/e Innovation Lab (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.792 t/m 4.868 euro).
Coördinator zalenverroostering (EU5104-MOV), dienst Interne Zaken (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).
PhD student reaction-diffusion systems
multiple spatial scales (V 32.023), CASA,
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
PhD student Trusted Architecture for
Securely Shared Services (TAS)
(V32.010), Security of Embedded
Systems, department of Mathematics
and Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
PhD student PEARL project (V32.024),
Security of Embedded Systems (SEC),
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
PhD student STRESS project (V32.026),
Architecture of Information Systems
(AIS), department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Scientific CFD Consultant (V32.030),
LIME, department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.330 t/m 4.868 euro).
Full-professor, Nano-sensing and BioNano Applied Physics (V34.301), Physics
of Nanostructures, department of
Applied Physics (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.803 t/m 6.995 euro).
Technicus experimentele vloeistof dynamica (V34.312), Mesoscopic Transport
Phenomena, faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.220 t/m 2.966 euro).
3 PhD-positions in Biosensors Research
(V34.315), the research group Molecular
Biosensors for Medical Diagnostics,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).
Post-doctoral researcher Atomic layer
deposition for corrosion protection
(V34.317), the group Plasma & Materials
Processing, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,

PhD Student Radio over Fibre
Techniques (V36.345), ECO, department
of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

tems recreation and space (V38.541), the
Urban Planning Group, department of
Architecture, Building and Planning (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).
Parttime Chair Cargo Transport &
Logistics (V39.455), Operations, Planning
Accounting and Control, department of
Technology Management (0,2 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 26 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1 (4.803 t/m
8.445 euro).

PhD in ultrafast photonics (V36.346),
OED, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Ass. Prof. in Operations Mng. at the
interface with Finance or Maintenance
(V39.457), Operations, Planning,
Accounting and Control, department of
Technology Management (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (4.555 t/m 5.798 euro).

PhD position in Optical signal processing in heterogeneous integrated devices
(V36.347), ECO, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Adjunct-opleidingsdirecteur Technische
Bedrijfskunde (V39.458),
Onderwijsinstituut, faculteit Technologie
Management (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.129 t/m 4.868 euro).

PhD signal Processing for hemodynamic
monitoring (V36.348), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

PhD candidate position in Cargo
Transport & Logistics (V39.459),
Operations, Planning, Accounting and
Control, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Postdoc Modeling mass transfer in fuelcell electrode (V37.646), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.802 t/m 2.916
euro).
Postdoc entitled Glucose oxidation in
molten salts electrolytes (V37.650),
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).
PhD researcher building performance
simulation for control optimization
(V38.536), the unit Building Physics &
Systems, department of Architecture,
Building and Planning (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Postdoc design and decision support
systems ICT and activity-based analysis
(V38.538), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).
PhD Design and decision support
systems ICT and activity-based analysis
(V38.539), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
PhD Design and decision support
systems modelling of supernetworks
(V38.540), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
PhD Design and decision support sys-

PhD Student Human and social sustainability in work organizations (V39.460),
The Human Performance Management
group, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Tenure track Microfluidic Fabrication of
Complex Molecular Systems (V40.002),
Complex molecular systems , ICMS (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.284 euro).
Researcher (postdoc) Socially interactive
Robots (V51.059), Designed Intelligence,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).
2 PhD positions on Automotive HumanMachine Interface (V51.060), User
Centered Engineering group, department
of Industrial Design (2,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).
Teamleider Bouwkunde (V85.014),
Beheer en Onderhoud, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn.
Ze kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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/Open Deur Dag
bij Parktheater

Scènes uit
‘Science of
sleep’.

Films re-maken om de videotheek te redden
Soms zou je wel eens in het
hoofd van een regisseur of
scenarioschrijver willen kijken
om te zien hoe het er daar aan
toe gaat. Een goede kandidaat
zou Michel Gondry zijn. Zelden
heeft iemand zulke bijna
kinderlijk surrealistische en
tegelijk intelligente en
fantasievolle verhalen bedacht,
zoals ‘Eternal sunshine of the
spotless mind’ en ‘The science
of sleep’ en nu ‘Be kind rewind’
(2008). ‘The science of sleep’ is
als buitenfilm een van de
onderdelen van de seizoensopening van Studium Generale.
‘The science of sleep’ gaat over
trubbels in de liefde, zij het onbeantwoorde liefde. Dus droomt
de onhandige Stéphane -in een
kartonnen tv-studio- over
Stéphanie. Het zijn vooral deze
droomscènes die grotesk en
mooi zijn, gekoppeld aan een

ingenieus en niet-chronologisch
scenario, waarin droom en
werkelijkheid door elkaar lopen.
In ‘Be kind rewind’ krijgen Mike
en Jerry tijdelijk de verantwoordelijkheid over een krakkemikkig, maar gezellig videotheekje.
Mike is geboeid door de geschiedenis van de wijk; Jerry is ervan
overtuigd is dat magnetrons
gemaakt zijn om onze hersenen
te manipuleren. Na een raar
ongeval van Jerry (hij wordt bij
een elektriciteitscentrale gemagnetiseerd) worden alle videocassettes gewist. De twee besluiten om voor hun enige klant
zelfgedraaide remakes van de
gewiste tapes te maken, onder
meer van ‘Ghostbusters’, ‘Rush
Hour 2’, Robocop, ‘2001: A
Space Odyssey’ en ‘King Kong’.
Ze worden grote sterren in hun
omgeving, maar als de FBI
ontdekt dat ze de remakes op

uitgegeven video’s hebben gezet,
worden de banden ingenomen.
Om het pand waarin de videotheek is gehuisvest te redden,
maken ze hun eigen film over
het leven van een jazzmuzikant,
Fats Waller, die in het pand zou
hebben gewoond. Met Jack Black
en Mos Def. ‘Be kind rewind’
wordt op 9 en 10 september
vertoond in De Zwarte Doos.

Kinderdromen
Gondry (Parijs, 1964) maakte
eerst kunst-animatiefilms, die
echter consequent werden
geweigerd door de festivals.
Vervolgens stortte hij zich op
muziekvideo’s voor de band
waarin hij zelf drumde, ‘OuiOui’. Eén werd op MTV
vertoond en gezien door Björk,
die hem vroeg om haar video’s te
ontwerpen en regisseren.
Gondry maakt er vijf voor Björk
en andere voor Massive Attack,

Radiohead en Daft Punk. Dat
leidde tot zijn speelfilmdebuut
‘Human Nature’, naar een
scenario van Charlie Kaufman.
Nu staat hij dus op eigen benen,
waarbij hij in zijn scenario’s
handig gebruikmaakt van zijn
eigen achtergronden en herinneringen. De gigantische
handen die Stéphane in een van
zijn regelmatig terugkerende
dromen heeft, zijn gebaseerd op
Gondry’s eigen kinderdromen.
Dat gevoel bleef echt, tot zijn
moeder hem met een koud washandje ‘wakker’ maakte./

.

‘The Science of sleep’ wordt vandaag,
donderdag 4 september, buiten
vertoond bij De Zwarte Doos om 21.00
uur.
‘Be kind rewind’ draait op dinsdag 9 en
woensdag 10 september in De Zwarte
Doos om 20.00 uur.

Alle deuren van het Parktheater
gaan zondag 7 september wagen wijd open tijdens de Open Deur
Dag. Overal in en om het Park theater valt iets te zien over de
programmering in het nieuwe
theaterseizoen. Vanaf 13.00 uur
treden diverse artiesten op als
voorproefje, zoals Veldhuis &
Kemper, Dolf Jansen, Peter Faber,
Suske & Wiske, Di-rect doet
Tommie, Het Zuidelijk Toneel,
Opera Zuid en Station Zuid. De dag
is gratis toegankelijk.
Ook de Openbare Bibliotheek
Eindhoven kent een Open Deur
Dag. Er is gratis vervoer om op en
neer te pendelen tussen
Parktheater en de biblioteek. Vanaf
14.00 uur spelen diverse harmonie orkesten in de Van Doornekiosk,
naast het Parktheater.

/Upgrade!
Eindhoven

Multimedia stichting MAD organi seert de derde Upgrade! Eindhoven
in het TAC met de Australische
kunstenares Anita Fontaine. Haar
werk ligt op het gebied van inter actieve beweging en nieuwe media.
Fontaine creëert uitdagende en
surrealistische ervaringen die de
definities van nieuwe media en
bewegend beeld een nieuwe
betekenis geven. Ze presenteert
een overzicht van haar werk,
waarna er een informele discussie
is. Maandag 8 september, 20.00
tot 22.30 uur, Temporary Art Centre
aan de Vonderweg.

/Hoer en huisvrouw in Plaza

Scènes uit ‘Be kind rewind’

Schippersiaanse chaos in ‘Wuivend graan’
Een chaotische avond waarin
Powerpoint-presentaties
naadloos overvloeien in handgemeen. Dat valt te verwachten
van de toneelvoorstelling
‘Wuivend graan’ -van de hand
van Wim T. Schippers- die op
woensdag 10 september te zien
is in het Parktheater.
Het Parktheaterpubliek is
aanwezig bij een lezing van de
grote geleerde Henrik van
Woerdekom, auteur van veel
gelezen werken als ‘Kan God
ons verdommen?’ en ‘Zo goed
en zo kwaad als het gaat’. Van
Woerdekom houdt een lezing
over de evolutionaire wortels van
de ethiek, maar wordt -graag en
veelvuldig- afgeleid door zijsporen. Zoals de Perzische astronoom Ulug Bek of de Noorse
toneelschrijver Henrik Ibsen.
Maar evengoed weet hij -in sneltreinvaart- serieuze onderwerpen uit de ethische filosofie
te behandelen, waarbij religie en
passant een paar vegen uit de

pan krijgt. Maar dat is niet de
enige storende factor. Ineens
klimt zijn moeder schaamteloos
het podium op om hem een
kopje koffie te brengen en zijn
lezing te becommentariëren.
Ook de Powerpoint-presentatie
rebelleert regelmatig en bovendien zitten ook zijn vrouw, buitenechtelijke vriendin én zijn
dochter in de zaal. En allen
hebben ze nog een appeltje met
hem te schillen.
Dan is er nog de even ijdele als
kleinburgerlijke organisator, die
eruit ziet en zich gedraagt als
een kruising van Dominee
Gremdaat en John Cleese, die
probeert de orde te bewaren.
Met andere woorden: een
heerlijke productie met
Schippersiaanse slapstick-vechtpartijen en chaos, die werd
genomineerd voor de Toneel
Publieksprijs 2007. Met onder
anderen Nelly Frijda, Olga
Zuiderhoek en Kees Hulst./

.

Parktheater, woensdag 10 september
om 20.15 uur.

‘Belle de Jour’ van Luis Buñuel is
een klassiek drama over de ver veelde doktersvrouw Severine
(Catherine Deneuve), die haar
sadomasochistische fantasieën
uitleeft door als prostituee te
werken. Severine voelt zich goed in
haar dubbelleven tot een jonge
klant verliefd op haar wordt en
jaloezie zijn intrede doet, met
noodlottige gevolgen. Buñuel
maakte ‘Belle de jour’ op zijn
67ste; het werd zijn grootste com merciële succes. ‘Belle de jour’ was
in 1967 te scandaleus en werd uit gesloten voor het filmfestival van
Cannes. De jury van het filmfestival
van Venetië maakte dit goed en
bekroonde de film met de Gouden
Leeuw. De film draait in Plaza
Futura aan de Leenderweg op
maandag 8 en dinsdag 16 septem ber om 19.30 uur.

/Bedreiging van
de onderwaterwereld

De cast van ‘Wuivend graan’. Foto: Piek

Niet alleen de schoonheid van de
koraalriffen wordt bedreigd door
milieuvervuiling (lozing van afval water op zee), dynamietvisserij en
überhaupt illegale visserij; ook
vele vissoorten lopen gevaar omdat
de koraalriffen als hun kraam kamer fungeren. Onderwater fotograaf Dos Winkel toont zijn
wereldberoemde foto’s van het
onderwaterleven en vertelt wat wij
kunnen doen om een ecologische
ramp te voorkomen. Studium
Generale, woensdag 10 september,
11.45 uur, Auditorium, Blauwe Zaal.
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Verenigingen net op tijd
met nieuw bestuur
Voor sommige verenigingen was het even
zweten afgelopen zomer.
Zou het nog lukken om
voor september een
nieuw bestuur te vinden?
De meesten zijn er in
geslaagd, maar het
kostte soms bloed, zweet
en tranen.

Beentjes van de vloer op open avond
De zogenoemde Scalaverenigingen hielden
dinsdag 2 september een open avond.
Studentendansvereniging Footloose, de
Japanse cultuurvereniging Kinjin, muziek vereniging Quadrivium, toneelvereniging
Doppio, film- en fotovereniging Dekate
Mousa en rollenspelvereniging Knights of
the Kitchen Table hielden een voorproefje
van hun activiteiten. Zo konden belangstel lenden met workshops meedoen bij Doppio
en konden de beentjes worden losgeschud
bij Footloose .
Het is de eerste keer dat deze verenigingen

samen een open avond houden, vertelt
Etienne van Delden, voorzitter van Kinjin.
“Op deze manier kunnen we meer van
onszelf laten zien. Tijdens de Intro kon de
nieuwe lichting studenten ook zien wat we
doen, maar dat was maar kort. Bovendien
zijn sommige Intro-ouders wat bevoor oordeeld.” De andere verenigingen in De
Bunker zijn niet bij de open avond betrok ken. “Daar hebben we toch te weinig
contact mee”, verklaart Van Delden.

Bij
de
Eindhovense
Studenten Sport Federatie
(ESSF) stond de teller in
juli nog op nul nieuwe
bestuurders. ESSF gaat nu
verder met een parttime
bestuur. Het is de bedoeling dat vier personen één
dag in de week aan de slag
gaan. Wouter Kamps, voorzitter van de ESSF, laat
weten dat de vereniging
inmiddels enkele serieus
geïnteresseerden
heeft
voor het bestuur.
Ook bij Thor, de studievereniging van Elektrotechniek, zaten ze in de

knel. “Het is uiteindelijk
gelukt. Maar dit jaar was
het een stuk moeilijker dan
voorgaande jaren”, vertelt
president Joost Greunsven.
Hij zoekt de verklaring in
het studieklimaat. “De
overheid hamert erop om
nominaal af te studeren.”
Bij Simon Stevin, de studievereniging
van
Werktuigbouwkunde, hadden
ze niet eerder zulke
problemen om een nieuw
bestuur te vinden. “Dit jaar
was het extreem”, vertelt
vicevoorzitter
Rudy
Helmons. “We hadden
geen goede lichting. Veel
studenten zijn gestopt met
de studie. Anderen hebben
geen zin om zich actief in
te zetten. De reden is ons
onduidelijk.” Met een hoop
pijn en moeite heeft de vereniging nu een vierkoppig
nieuw bestuur gevonden.
Maurice
Smedts
van
Industria,
(Technische

Bedrijfskunde), ziet veel
kandidaten afvallen vanwege een buitenlandreis.
“We hadden dit jaar zeven
belangstellenden.
Twee
vielen er af, omdat ze in het
buitenland gingen studeren. Steeds meer studenten gaan een tijdje elders
studeren. Blijkbaar trekt
dat meer.”
Ook verenigingen als Virus
en de Federatie Studieverenigingen Eindhoven
(FSE) zaten in de knoei.
Robin de Bruijn van FSE:”
Het is voor ons altijd
moeilijk om bestuursleden
te vinden. Waarschijnlijk
omdat we een onzichtbaar
orgaan zijn. Afgelopen jaar
was wel heel gortig. We
hebben zes maanden
gezocht en hebben nu
maar één persoon, terwijl
we
er
twee
nodig
hebben.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Intermate swaffelt ‘Taj Mahal’
Feesten
en volleyballen op het
Eindhovense strand
Studentenvolleybalvereniging Hajraa houdt van 4 tot en met
7 september het Beach Lounge Event Eindhoven op het
Stadhuisplein. Dit ter ere van het vijftigjarige bestaan van de
vereniging. Vierhonderd kuub zand wordt voor de gelegenheid gestort op
het Stadhuisplein, dat vier dagen lang wordt omgetoverd tot het
Eindhovense strand.
Er staan verschillende activiteiten op het programma van de jubilerende volley ballers, zoals clinics voor basisschoolleerlingen, een toernooi voor de
g e m e e n t e , d e H a j ra a E i n d h o v e n s e S t u d e n t e n C u p e n e e n z o g e n o e m d e K i n g e n
Queen of the Beach-competitie. Bij dat laatste onderdeel komen bekende volley b a l l e r s , o n d e r w i e b e a c h v o l l e y b a l l e r R e i n d e r N u m m e r d o r , o p d a g e n . Hi j d e e d
onlangs mee aan de Olympische Spelen. Ook de beachparty ontbreekt
uiteraard niet; op vrijdag en zaterdag draaien verschillende dj’s in de beach
lounge.
Het toernooi wordt bewust in de stad gehouden. Robin van der Peijl
van Hajraa: “We willen naar buiten treden. Normaal gesproken
zitten we redelijk verstopt voor niet-studenten. We willen
een stukje verenigingstrots uitdragen.”
Voor het hele programma, zie
www.hajraa50jaar.nl.

Als openingsstunt van de
inschrijvingen voor de
studiereis naar India
bood studievereniging
Intermate van Technische
Innovatiewetenschappen
(TIW) de mogelijkheid om
een model van de Taj
Mahal te swaffelen.
Voor wie niet weet wat
swaffelen is: het is het
mannelijk geslachtsdeel in
half-erecte stand ergens
tegenaan tikken. Belangstellenden konden dit bij
Intermate doen op donderdag 28 augustus tijdens de
borrel van de vereniging.
Ze konden zich met een
dildo terugtrekken achter
een gordijn om het model
van de Taj Mahal onder
handen te nemen.
Tom van Onna, voorzitter
van de studiereiscommissie, kwam op het idee
tijdens een brainstorm-

sessie. Dit in
navolging van
een
Rotterdamse student
die dit voorjaar
tijdens zijn studiereis de echte
Taj Mahal had
geswaffeld en
een
filmpje
daarvan
op
YouTube had
gezet. Voor die
actie werd hij geschorst
door zijn school.
Op de vraag of Intermate
bang is voor gevolgen van
deze actie reageert Willem
Giesbers, ook lid van de
commissie, gelaten. “Het
is een studentikoze actie,
we gebruiken een model.
En de kleren blijven aan.”
En tijdens de reis naar
India? “We gaan wel naar
de Taj Mahal, maar we gaan
de actie daar niet herhalen,

Foto: Rien
Meulman

we hebben hier ons kruit al
verschoten”, zegt Willem
lachend.
TIW maakt eens in de twee
jaar een grote reis. Het
vertrek naar India staat
gepland voor 14 maart
2009 en duurt drieënhalve
week. Alle studenten -niet
alleen die van TIWkunnen zich tot 22 september inschrijven bij
Intermate./

.

En hoe is het in Dubai?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Een droom die uitgekomen is: stagelopen in
Dubai. Voor studenten
Construction Technology
toch wel een van dé
steden waar het op dit
moment te doen is.

Bouwen, bouwen,
bouwen, dat is wat ze
doen hier. Hoger, groter,
extremer en vooral meer
dan waar ook ter wereld!
Dubai is een stad van
uitersten. De luxe van het
zevensterren-hotel Burj
Al Arab, de palmeilanden
en de Burj Dubai (op dit
moment zevenhonderd
meter hoog) zijn dingen
waarvoor je ooit hier moet
zijn geweest. Maar ook
het stagelopen op een
bouwplaats is de moeite
waard: een kijkje in een
heel andere keuken dan
de Nederlandse. Hier is
het geen luxe.
Werkweken voor de
Indische en Pakistaanse
‘workers’ van 66 uur zijn
normaal. Hun maandloon is minder dan de
gemiddelde huur van een

studentenkamer in
Eindhoven… En dat bij
temperaturen van boven
de 50° Celsius. De bouw
draait hier zes dagen per
week 24 uur per dag door.
Het draait hier alleen om
productie. Vergeleken
met Nederland zijn
kwaliteit en veiligheid een
stuk minder goed. Aan
ons de taak om voor het
lokale bouwbedrijf
Convrgnt de bouw van
hun 22 verdiepingen
tellende TECOM Tower
te analyseren en de resultaten voor te leggen. We
krijgen steeds kleine
‘assignments’ over
problemen waar de
mensen hier zelf geen tijd
voor hebben. We hebben
nu, na één maand, onze
eerste verbeteringen al in
praktijk gebracht. We

hebben een nieuwe
manier om het beton te
behandelen geïntroduceerd. De kwaliteit verbetert en ook het werk
van de workers wordt
verlicht. Het zal nooit zo
goed worden als wij
gewend zijn (dat moeten
we ook niet willen), maar
verbeteringen van het
bouwproces zijn zeker
mogelijk zonder de productie te temperen.
Communicatie met de
workers en het aanpassen
aan hun cultuur is daarbij
een extra uitdaging, maar
het wordt gewaardeerd.
Ook wij eten inmiddels
met onze handen een
bakje rijst als lunch.
Het is hard werken, maar
de ervaring is alles waard!
Het gaat niet alleen om

Mark ten Thije (links) en Dennis Segeren.

werkervaring, maar zeker
ook om de persoonlijke
ervaringen met mensen
uit een totaal andere
cultuur. Een aanrader om
te doen en een kans die je
niet vaak zult krijgen!

Mark ten Thije en Dennis
Segeren, studenten
Bouwkunde
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ISN/e zoekt mentors voor
buitenlandse studenten
Het International Student Network Eindhoven (ISN/e) is
op zoek naar Nederlandse studenten die zich willen
inzetten als mentor voor buitenlandse studenten. Omar
Komiha, tot dit jaar secretaris bij ISN/e en masterstudent
Information security technology: “Dat deden onze voorgangers vijf jaar geleden ook al. Het mentorsysteem is in
de tussentijd een beetje verwaterd, maar nu willen we er
weer een frisse start mee maken. We zijn niet op zoek
naar een exact aantal mentoren. Meestal proberen we een
bestand op te bouwen van mentoren zodat we een lijst
klaar hebben staan op het moment dat een student of
stagiair erom vraagt.” Interesse? Kijk dan op:
www.isn-eindhoven.nl, of mail naar isn@tue.nl.

Tr opi s che en chemi s che
s t udier ei s v oor Japie

Van de tap naar het lab
OCW-minister Ronald Plasterk gaat experimenteren met
de benoeming van ‘Akademie-assistenten’, een idee van
voormalig KNAW-president Frits van Oostrom. Zo’n
honderdvijftig studenten kunnen hun bijbaantje verruilen voor een uitdagend studentassistentschap. Bij de
opening van het academisch jaar bij de Universiteit van
Amsterdam maakte minister Plasterk maandag bekend
dat hij vier jaar lang wil testen of de Akademie-assistent
een blijvertje is. Hij heeft daar een subsidie van één
miljoen euro op jaarbasis voor over. (HOP)

Verkoop TU/e-fietsen blijft stabiel
Er zijn tot nu toe ruim zestig TU/e fietsen verkocht dit
collegejaar. Dennis Raijmakers van het Studenten Service
Centrum verwacht dat de belangstelling voor de fietsen
groter zal zijn dan vorig jaar. Toen zijn in totaal iets meer
dan tachtig fietsen verkocht. “Je komt pas in aanmerking
voor een TU/e-fiets als je op kamers woont. Voor veel
eerstejaars is dat pas later in het jaar het geval, dus we
verwachten dat er nog meer verkocht worden.”
Eerstejaars kunnen de TU/e-fiets voor honderdveertig
euro aanschaffen. In het frame staat een nummer zodat
de fiets altijd aan de eigenaar kan worden gekoppeld. Bij
de tweewieler wordt ook een degelijk slot geleverd.
Meer informatie is te verkrijgen bij STU, HG 0.72.

De watervallen van Foz do Iguaçu.

Leden van Japie, de
studievereniging van
Scheikundige Technologie, maakten deze
zomer een studiereis
naar Brazilië. Op het
programma stonden
bezoekjes aan metropolen als São Paulo, Rio
de Janeiro en Salvador.
Ook bewonderden ze
natuurfenomenen als de
watervallen van Foz do
Iguaçu. Uiteraard bezochten de scheikundigen ook
chemische bedrijven.
In totaal vertrokken 26 studenten Scheikundige Technologie met begeleiders en
gids op 28 juli voor een
maand naar het land van de

samba. Japie maakt iedere
twee jaar een grotere
studiereis. In São Paulo,
hét zakencentrum van het
land, bezochten ze chemische bedrijven als Akzo
Nobel en Cargill. Het uitgaansleven en de stad verkenden ze met studenten
van een universiteit. In Rio
de Janeiro stond een rondleiding door de hoogovens
van CSN op het programma. In Salvador oefenden
de scheikundigen zich in de
traditionele
vechtdans
capoeira.
Marloes
Peeters
laat
namens de studiereiscommissie 2008 weten dat het
een ‘onvergetelijke reis’
was. “We hebben zoveel

gedaan en gezien. De
watervallen waren hartstikke indrukwekkend. En
we hebben van heel dichtbij gezien hoe het er bij
bedrijven aan toe gaat.”
Vooral de informele manier
van werken viel op. “Eigenlijk zijn ze in heel Brazilië
informeel. Overal praat
iedereen tegen je, erg leuk.”
In de industrie zou de
nadruk meer op duurzaamheid liggen dan in
Nederland. “We hebben de
waterkrachtcentrale Itaipu
bezocht. Die wekt meer
dan twintig procent van de
energie van het hele land
op.”/

.

Het volledige reisverslag lees je
op http://www.stc2008.nl.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag
die Cursor elke week stelt aan een aantal willekeurige studenten. Deze
week zijn dat Luc Broers en Huub Hovens (beiden derdejaars Biomedische
Technologie), Marloes van Ballegooijen en Arjan van Engelen (zevendeen zesdejaars Werktuigbouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze
studentenkamer en geven commentaar.
Tim Aelmans is vierdejaars
student Scheikundige
Technologie. Hij komt oor spronkelijk uit Munster geleen. Hij is actief lid bij
Japie en zit daar bij de VKO
(Verkorte Opleiding
Commissie), omdat hij zelf
het schakelprogramma
doet. Tevens is hij lid van
de Chemiewinkel. Als hij
niet hard aan het studeren
is, gaat hij graag wiel rennen, squashen of vind
je hem bij de scouting. Zijn
must-have-item is sigaren.
Ook zorgt hij ervoor dat hij
altijd ontbijtspullen in huis
heeft.

De poster met de opdruk
‘Vastelaovend in Limburg’
valt Huub meteen op. Hij
weet het zeker, het moet een
jongen uit Limburg zijn.
Meisjes hebben namelijk
niet zo’n poster aan de muur
hangen. Luc vindt dat de
kamer het uiterlijk van een
jongenskamer heeft. Hij
voegt hieraan toe dat deze
persoon naar Afrika moet
zijn geweest. Dit is te zien
aan de trommel en de dro menvanger. Een van zijn
hobby’s moet dus reizen zijn.
Ook zal hij wel een muziek instrument bespelen, gitaar
bijvoorbeeld. Huub denkt dat
zijn sport zwemmen of
hardlopen is, maar dat valt

niet echt op te maken uit de
foto’s. Huub hoopt dat deze
student het Boeddhabeeld
niet voor zichzelf heeft
gekocht, dat brengt namelijk
ongeluk. Luc ziet een
jamboree-aandenken staan
en concludeert dat hij lid is
van de scouting. Aan het
doosje sigaretten met aan steker is te zien dat hij rookt,
merkt Huub op. Vanwege de
nette inrichting en afgaand
op zijn gevoel denkt Luc dat
het hier om een tweedejaars
Bouwkundestudent gaat.
Huub is het daarmee eens.
Het must-have-item van deze
student is sigaretten.
Marloes ziet de carnavals poster hangen en denkt

meteen dat het hier gaat om
een Limburgse carnavalsgek.
In eerste instantie meent
Marloes aan de tv te zien dat
het hier om een man gaat.
Een vrouw hangt haar tv
namelijk niet op. Arjan merkt
echter op dat er een armband
in de kast ligt en Marloes
voegt daaraan toe dat de vele
kaarsen een vrouwelijk
kenmerk zijn. Het moet wel
een vrouwelijke student zijn.
Aan de vele chemische
boeken te zien zal zij
Scheikundige Technologie
studeren. Het rode
Calculusboek wijst erop dat
het om een vijfde- of zes dejaars student gaat. Uit het
jamboree-aandenken maken

Marloes en Arjan op dat zij
lid is van de scouting. Ook
zien ze een doosje liggen
met een aansteker, wat sug gereert dat deze persoon
rookt. Aan het doosje is te
zien dat het geen sigaretten
zijn, maar sigaren. Arjan en
Marloes komen nu terug op
hun keuze en denken dat het
misschien toch een man is.
Uiteindelijk trekken ze de
conclusie dat het een man nenkamer is, met veel in vloeden van zijn vriendin. In
zijn vrije tijd zal deze
student vast niet voetballen,
maar iets van capoeira doen.
Zijn must-have-items: carna valsmuziek en sigaren.

Terwijl ik verwoede
pogingen doe om mijn
boodschap van deze week
perfect te verwoorden, zit
een honoursprogramstudent met zijn neus in de
boeken, zit een briljante
onderzoeker talloze arti kelen door te ploegen en
worden er in het Audito rium toespraken gehou den over excellentie. Ik
vind het overigens niet erg
dat ik de toespraken moet
missen, want ik heb al
genoeg speeches over
excellentie gehoord aan
de TU/e. Terug naar mijn
boodschap. Hijgend en
puffend sleept Jan met de
Pet zijn vermoeide
lichaam over de rand. Hij
staat op en kijkt naar
beneden. Hij kan niet lang
van het uitzicht genieten.
Er is nog iemand de berg
aan het beklimmen. Deze
man heeft geen pet op en
komt met een razend
tempo omhoog. Jan is
kapot, maar de gedachte
dat die man hem zal
inhalen, motiveert hem.
Weer bereikt hij een
plateau. Nu heeft hij
helemaal geen tijd om te
rusten, want de man komt
snel dichterbij. Hij heeft
blaren op zijn handen en
eigenlijk heeft hij er ook
geen zin meer in, maar hij
wil niet ingehaald worden.
Zo goed en kwaad als hij
kan, begint hij aan de
derde klim. Halverwege
haalt de man hem in.
Futloos en teleurgesteld
gooit Jan zichzelf op het
derde plateau. De man
zonder pet, die zich nu al
ver boven hem bevindt,
klimt zonder op of om te
kijken verder. Jan bewon dert zijn spierkracht. Hij
staat op, kijkt weer naar
beneden en is dan toch
ook behoorlijk trots op
zichzelf. Boven de berg
zweeft een helikopter die
de klim van de mannen
nauwgezet volgt. Vanuit
de helikopter wordt iets
naar beneden gegooid; Jan
met de Pet wordt bekogeld
met rotte eieren.
Ondertussen heeft de
andere man onopgemerkt
de top bereikt. De mensen
in de helikopter noemen
het ‘het belonen van de
excellente man’. Jan en de
andere man zijn het erover
eens dat dit meer ‘het
afstraffen van Jan met Pet’
is.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

Tekst: Berdien Zwarthoed en
Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Senka Zubic / 31 / postgraduate design
engineer User-System Interaction
Industrial Design
Wanneer: since May
Wat:
Bay in Malta
Waarom: “I was on a trip to Malta with some
fifteen people all over the world: Serbia offcourse
(because that’s where I’m from), Spain, Italy,
Portugal, Turkey, Australia, Sweden and a guy from
France. I don’t want to forget anyone, because I
really had a wonderful time with them. I like the
photo ‘cause I like it, simple as that, and because of
the memory: the sea, the beach, the people. Before
this one I also had a sea as a desktop (actually a
painting of an open window through which you
could see the sea). Yes, I’m a sea-fan, don’t know
why. And in the front the
flower has my favourite
colour: purple, don’t
know why it’s my
favourite, it just is. What
I do know is I also like
the sun, and that’s
something I really miss
here in Holland.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Het jaar gaat open, het jaar gaat dicht,
‘and never the twain shall meet’. Het
academische jaar wordt wel geopend,
maar niet gesloten; het blijft nadruppelen: mensen met vakantie, kantines
dicht en één toegang tot het terrein
geblokkeerd door een kermis.
Op 1 september gaat het weer academisch los. Het programma is even
voorspelbaar als de inhoud van de jaaroverzichten.
Voorspeld programma: Latijns gezang
(Gaudeamus igitur of Io vivat).
Introductie door de rector.
Programmaoverzicht door een
student. Optreden van mijn favoriete

muziekgezelschap, Quadrivium - u
weet wel, van het tunneltje.
Langdurige conference door een niet
te dure grappenmaker. Toespraak door
de rector. Weer Quadrivium sommigen beginnen de zaal uit te
sluipen richting alcohol. Student geeft
de rector het woord. Deze verklaart het
academische jaar 2008/2009 voor
geopend. Receptie: “Hallo, alles goed;
mooi zo!” Hete bitterballen.
Ik schrijf dit stukje lang voor 1 september; omdat niet alle ontwikkelingen te
voorspellen zijn, laat ik daar wat
ruimte voor.
Inmiddels is het officiële programma
bekend. Het wijkt in details af van de
voorspelling. De niet te dure grappenmaker is vervangen door de broer van

wél een dure: Tom van ‘t Hek. Die kon
veel beter hockeyen dan zijn broer;
daarom is Youp altijd zo chagrijnig.
Quadrivium is vervangen door een
duo dat er banden mee heeft, en er is
een spreker toegevoegd: Ad
Scheepbouwer (KPN) - van scheepsjongen tot miljonair. Omdat ook een
officieel programma verrassingen kan
geven, laat ik nog wat ruimte. Die zal
ik op 1 september met de ware toedracht vullen. Die leest u vandaag (4
september).
Ik heb niet zoveel toe te voegen. De
rector begon met het opzeggen van
een differentiaalvergelijking; als
bewijs dat academisch niveau (niet?)
vloekt met een feestelijke opening. Ik
leg het nog wel eens uit. Er moest ook

gewerkt worden en het beste uit jezelf
gehaald.
Ad Scheepbouwer was het geheel met
de vorige spreker eens: ‘excellentie’
eist inzet; hij had als extra de opmerking dat liefde voor het vak ook
belangrijk is. Tom van ’t Hek was het
met beide vorige sprekers eens: inzet,
oefening en discipline brengen je naar
de top. Hij verwoordde dat vlot, opgewekt en met goed verteerbare
humor. De ESMG-muziek was kort
maar interessant. De onderwijsprijzen
gingen deze keer naar U(H)D’s.
De plechtigheid werd afgesloten door
de luidruchtige verschijning van een
engel. Toch best academisch allemaal.

